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(2008–2009) 

Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte 

andre lover (arbeidsavklaringspenger, 


arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner)


Tilråding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet av 10. oktober 2008, 

godkjent i statsråd samme dag.


(Regjeringen Stoltenberg II)


1 Innledning og sammendrag


1.1 Innledning


I St.meld. nr. 9 (2006-2007) Arbeid, velferd og 
inkludering, som ble lagt fram 3. november 2006, 
foreslo regjeringen bl.a. at dagens folketrygdytel
ser rehabiliteringspenger, attføringspenger og 
tidsbegrenset uførestønad skulle erstattes med en 
ny tidsbegrenset inntektssikring. Det ble også 
foreslått at det skulle tas i bruk systematiske 
arbeidsevnevurderinger som redskap og metode 
for å avklare brukerens behov for arbeidsrettet 
bistand. 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet legger 
med dette fram forslag til endringer i: 
–	 lov 28. februar 1997 om folketrygd (folketrygd

loven) 
–	 lov 16. juni 2006 nr. 20 om arbeids- og velferds

forvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltnings
loven) 

–	 lov 13. desember 1946 nr. 21 om krigspensjone
ring for militærpersoner 

–	 lov 13. desember 1946 nr. 22 om krigspensjone
ring for hjemmestyrkepersonell og sivilperso
ner 

–	 lov 12. mars 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for 
sjømenn 

–	 lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskas
se 

–	 lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for 
apotekvirksomhet mv. 

–	 lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fis
kere 

–	 lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pen
sjons- og trygdeytelser (samordningsloven) 

–	 lov 12. desember 1958 nr. 10 om yrkesskade
trygd 

–	 lov 23. desember 1988 nr. 110 om statstilskott 
til ordninger for avtalefestet pensjon 

–	 lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenes
ter m.v. (sosialtjenesteloven) 

–	 lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og 
inntekt (skatteloven) 

–	 lov 4. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon 
–	 lov 4. april 2003 nr. 80 om introduksjonsord

ning og norskopplæring for nyankomne inn
vandrere (introduksjonsloven) 

–	 lov 10. desember 2004 nr. 76 om arbeidsmar
kedstjenester (arbeidsmarkedsloven) 
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–	 lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, 
pensjonsforetak og deres virksomhet (forsik
ringsloven) 

–	 lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, ar
beidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljø
loven) 

Endringene i folketrygdloven gjelder i hovedsak 
innføring av en ny midlertidig folketrygdytelse, 
arbeidsavklaringspenger, som foreslås lagt inn 
som et nytt kapittel 11. Det foreslås videre at § 14
6 endres slik at arbeidsavklaringspenger inngår i 
beregningsgrunnlaget for foreldrepenger. Det 
foreslås også en ny § 14a i arbeids- og velferdsfor
valtningsloven om rett til arbeidsevnevurdering og 
aktivitetsplan, og som følge av dette at arbeidsmar
kedsloven § 11 om rett til behovsvurderinger opp
heves. 

Forslagene om endringer i andre lover følger 
som en konsekvens av at ordningene rehabilite
ringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset 
uførestønad foreslås opphevet og erstattet med 
arbeidsavklaringspenger. 

Forslagene vil ha økonomiske og administra
tive konsekvenser. 

1.2 Sammendrag 

Departementet foreslår at dagens rehabiliterings
penger, attføringspenger og tidsbegrenset uføres
tønad erstattes av en ny midlertidig folketrygdy
telse og at denne kalles arbeidsavklaringspenger. 
Dette er en oppfølging av St.meld. nr. 9 (2006-2007) 
Arbeid, velferd og inkludering. Forslaget legger til 
rette for tidligere og tettere oppfølging av mottake
ren og dermed for at flere raskere skal komme til-
bake i arbeid eller i arbeidsrettet aktivitet. Det skal 
dessuten bli tydeligere for mottakerne hvilke ret
tigheter og plikter de har. 

Departementet foreslår at arbeidsavklarings
penger og stønader til dekning av ekstrautgifter 
som følger av gjennomføringen av arbeidsrettede 
tiltak (tilleggsstønader), skal kunne gis til perso
ner som er mellom 18 og 67 år som har forutgå
ende medlemskap i folketrygden og opphold i 
Norge. Det foreslås videre at ytelsene skal kunne 
gis til personer som pga. sykdom, skade eller lyte 
har fått sin arbeidsevne nedsatt i en slik grad at de 
hindres i å skaffe seg eller beholde inntektsgi
vende arbeid. Forutsetningen er at personen skal 
ha behov for bistand for å bli i stand til å skaffe seg 
eller beholde arbeid som han eller hun kan utføre. 
Det skal dessuten gå fram av loven at alle som mot-

tar ytelsene, har plikt til å bidra aktivt i prosessen 
med å komme i arbeid. 

Departementet foreslår at det skal kunne gis 
stønad til dekning av ekstrautgifter til bøker og 
undervisningsmateriell, daglige reiseutgifter, 
hjemreiser, flytting, barnetilsyn og boutgifter. Stø
nader til arbeidstrening, fadder og skolepenger, 
semesteravgift og eksamensgebyr foreslås videre
ført som arbeidsmarkedstjenester i forskrift med 
hjemmel i arbeidsmarkedsloven. 

Departementet foreslår videre at det skal være 
et vilkår for å få arbeidsavklaringspenger at 
arbeidsevnen er nedsatt med minst halvparten. 
Ytelsen skal som hovedregel kunne gis så lenge 
det er påkrevd for å gjennomføre nødvendig aktivi
tet med sikte på å komme i arbeid, men allikevel 
ikke lenger enn fire år. Det skal dessuten ved inn
vilgelse av ytelsen fastsettes tidspunkter der 
Arbeids- og velferdsetaten sammen med mottake
ren skal vurdere hvorvidt den fastlagte oppfølgin
gen gir den ønskede progresjonen i forhold til å 
komme i arbeid, og at disse tidspunktene skal kal
les oppfølgingstidspunkter. Ytelsen skal i henhold 
til forslaget beregnes på grunnlag av mottakers 
pensjonsgivende inntekt året før evnen til å utføre 
et inntektsgivende arbeid ble nedsatt med minst 
halvparten, eller ut fra et gjennomsnitt av den pen
sjonsgivende inntekten i de tre siste kalenderårene 
før samme tidspunkt, dersom dette gir et høyere 
grunnlag. Departementet foreslår at ytelsen skal 
utgjøre 66 prosent av beregningsgrunnlaget, og at 
minste årlige ytelse som hovedregel skal være 
1,97G, men 2,44G for unge uføre. Det skal videre 
kunne gis et barnetillegg etter fast sats per barn 
per dag til mottakere som forsørger barn. Ytelsen 
skal etter forslaget reduseres mot arbeidede timer 
i inntektsgivende arbeid. Mottaker skal dessuten 
som hovedregel melde fra om arbeidet tid ved 
bruk av meldekort, og ytelsen skal utbetales etter
skuddsvis hver 14. dag. Det foreslås dessuten at 
ytelsen skal gi opptjeningsrett til foreldrepenger. 
Det foreslås at uførepensjon etter foretakspen
sjonsloven begynner å løpe 12 måneder etter at 
inntektsevnen ble redusert. Det foreslås videre at 
det gis hjemmel for å fastsette nærmere regler i 
forskrift. 

Departementet foreslår videre at alle som hen-
vender seg til det lokale NAV-kontoret, og som 
ønsker eller trenger bistand for å komme i arbeid, 
skal ha rett til å få vurdert sitt bistandsbehov. Bru
keren skal få en skriftlig vurdering av sine mulig
heter for å komme i arbeid, behov for bistand og 
målet for og retningen på den eventuelle bistan
den. Brukeren skal kunne klage på vurderingen. 
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Det foreslås dessuten at brukeren skal delta i utfor- Det foreslås at saker hvor mottaker fylte vilkå
mingen av en konkret plan (aktivitetsplan) for rene for en av de eksisterende ytelsene og krav om 
hvordan vedkommende gjennom ulike tiltak, ytelse er satt fram når det nye regelverket trer i 
behandlingsopplegg, egenaktivitet mv. skal kraft, skal anses som overgangssaker ut vedtaks
komme i arbeid.  perioden, men at overgangsperioden uansett ikke 

skal vare lenger enn til 31. desember 2011. 
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2 Bakgrunn


NAV-reformen innebærer en ny organisering av 
arbeids- og velferdsforvaltningen. Det gir nye 
muligheter til å gi mer helhetlig bistand og oppføl
ging av brukerne. Arbeids- og velferdsetaten ble 
etablert 1. juli 2006 og overtok de tidligere oppga
vene til trygdeetaten og Aetat. Arbeids- og vel
ferdsetaten etablerer nå NAV-kontor i samarbeid 
med landets kommuner. NAV-kontoret skal være 
brukernes kontaktpunkt mot arbeids- og velferds
forvaltningen. Dette markerer et viktig tidsskille i 
forvaltningen av og strategien på dette feltet. Når 
reformen er gjennomført er målsettingen at den 
nye forvaltningen over tid skal bidra til et mer hel
hetlig og samordnet tilbud til dem som av ulike 
grunner ikke finner sin plass i arbeidsmarkedet. 

Endret organisering er imidlertid ikke tilstrek
kelig. For å tilpasse virkemidlene i NAV-kontoret til 
den nye organiseringen, ble det derfor i St.meld. 
nr. 9 (2006-2007) gitt en samlet vurdering av rele
vante virkemidler. Hovedmålet med meldingen var 
å legge fram forslag til strategier og tiltak for å 
styrke inkluderingen i arbeidslivet av personer i 
yrkesaktiv alder som har problemer med å få inn-
pass i arbeidslivet, eller som er i ferd med å falle ut 
av det. Et sentralt formål med de foreslåtte endrin-
gene i stortingsmeldingen er å få fokus på den 
enkelte brukers muligheter framfor vedkommen
des begrensninger. Hovedgrepene i meldingen 
inkluderer etablering av kvalifiseringsprogram
met, en mer fleksibel og samordnet bruk av eta-
tens tiltak og virkemidler, etablering av en mer sys
tematisk prosess for samhandling mellom bruker 
og etat (behovs- og arbeidsevnevurderinger) samt 
etablering av en enklere og mer arbeidsrettet, mid
lertidig inntektssikringsordning. 

St.meld. nr. 9 (2006-2007) gir følgende føringer 
for utformingen av den nye tidsbegrensede inn
tektssikringen: 
–	 ytelsen skal ha samme målgruppe som dagens 

rehabiliteringspenger, attføringspenger og 
tidsbegrenset uførestønad 

–	 dagens kompensasjonsnivå og minsteytelser 
skal videreføres 

–	 det skal gis et standardisert barnetillegg per 
barn per dag 

–	 avkorting mot samtidig arbeid skal være basert 
på arbeidede timer og det skal ikke være friinn
tekt 

–	 det skal være en tydelig kobling mellom livs
oppholdsytelsen og individuelt tilpassede krav 
til egenaktivitet med sikte på å komme i eller til-
bake til arbeid 

–	 det skal være en generell ytre ramme for hvor 
lenge en skal kunne motta ytelsen, med mulig
het for forlengelse i nærmere bestemte situa
sjoner 

–	 det skal etableres flere reelle oppfølgings- og 
stoppunkter underveis 

–	 ytelsen skal være pensjonsgivende inntekt og 
den skal skattlegges som lønnsinntekt 

–	 endringene skal gjøres gjeldende for nye tilfel
ler 

Ved behandlingen av St.meld. nr. 9 (2006-2007) 
sluttet Arbeids- og sosialkomiteens flertall seg til 
Regjeringens forslag. 

Denne proposisjonen følger opp dette. Det blir 
bl.a. foreslått at rehabiliteringspenger, attførings
penger og tidsbegrenset uførestønad skal erstattes 
av en ny tidsbegrenset inntektssikring i folketrygd
loven og at det skal tas i bruk systematiske arbeids
evnevurderinger som redskap og metode for å 
avklare brukerens behov for arbeidsrettet bistand. 

Det finnes i dag en rekke ytelser som dekker 
midlertidig tap i inntekt som skyldes helseproble
mer. Hovedformålet om å sikre midlertidig inn
tektsbortfall løses i hovedsak på en god måte 
innenfor de ulike ordningene. Mange av inntektssi
kringsordningene er imidlertid både komplekse 
og ressurskrevende å administrere. Det finnes 
videre ytelser som i mange tilfeller avløser hveran
dre i tid. Selv om en del av ulikhetene i dagens livs
oppholdsytelser er velbegrunnede, er andre ulik
heter mer utilsiktede. Ulikheter har blant annet 
oppstått ved at det er gjort endringer i enkeltytel
ser uten at det samtidig er tatt stilling til om tilsva
rende endringer burde gjøres i de andre ytelsene. 
Andre ulikheter har oppstått som følge av at ytel
sene har vært administrert av to etater, Aetat og 
trygdeetaten, som har hatt ulike administrative 
rutiner. 



11 2008–2009 Ot.prp. nr. 4 
Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og

aktivitetsplaner) 

Regelverket for ytelsene skal stimulere til at det 
settes i gang nødvendig oppfølging og tiltak. 
Dagens regelverk har i praksis ført til at oppfølging 
og tiltak i for liten grad har vært bestemt av motta
kers behov. Dette fører til at man i en del tilfeller 
ikke får de mest hensiktsmessige virkemidlene på 
det tidspunktet som ville vært mest effektivt i for-
hold til det generelle målet om å gjøre flest mulig i 
stand til å forsørge seg selv. Skal Arbeids- og vel
ferdsetaten lykkes med å få flere tilbake i arbeid, er 
det viktig at regelverket utformes slik at etatens 
oppmerksomhet og ressurser i større grad rettes 
mot oppfølgingsarbeidet og at ressurser frigjøres 
fra administrative rutiner som beregninger, utbeta
linger, vedtaksfatting osv. 

Personer som beveger seg mellom de ulike hel
serelaterte folketrygdytelsene må i dag gjentatte 
ganger dokumentere sine helseproblemer og 
begrunne at disse problemene er årsak til den 
reduserte inntekts- eller arbeidsevnen. Søkelyset 
rettes da mot vedkommendes begrensninger, 
fremfor mot den enkeltes ressurser og hva som 
skal til for å kunne komme i arbeid. 

Det går fram av St.meld. nr. 9 (2006-2007) at når 
en tar hensyn til samspillet mellom livsoppholdsy
telser, tilleggsytelser og skattesystem på kort sikt, 
kan den økonomiske gevinsten av å arbeide fram
for å motta trygd isolert sett være liten, spesielt for 
personer med lave og middels inntekter. Dette vil 
kunne føre til utilsiktede stønadsfeller, dvs. at øko
nomiske insentiver på kort sikt bidrar til at perso
ner forblir på et relativt lavt inntektsnivå også på 
lengre sikt, selv om de har mulighet til å øke inn
tekten over tid gjennom deltakelse i arbeidsmarke
det. Dette tilsier at de ulike ytelsene i kombinasjon 
med skattesystemet, bør utformes slik at det alltid 
lønner seg for den enkelte å være i inntektsgivende 
arbeid framfor å motta ulike former for offentlige 
velferdsytelser. 

Ved behandlingen av St.meld. nr. 9 (2006-2007) 
understreket Stortinget betydningen av å utvikle 
en arbeidsevnevurdering som metodikk og at dette 
gis høy prioritet i en tidlig fase av gjennomføringen 
av NAV-reformen. Stortinget støttet videre forsla
get om en ny ytelse i folketrygden, der formålet er 
forenkling og vridning av ressursbruken fra regel
verksbehandling til aktive tiltak for brukerne. 
Komiteen understreket betydningen av å ha et 
oversiktlig system med tydelige rettigheter og plik

ter, tidlig avklaring av arbeids- og funksjonsevne, 
avklaring av brukerens muligheter på arbeidsmar
kedet og av hvilken bistand personen trenger for å 
komme i arbeid. Komiteen viste til at intensjonen 
med den nye ordningen er å ha fokus på den enkel
tes muligheter for arbeid og frigjøring av adminis
trative ressurser. Det vises til Innst. S. nr. 148 
(2006-2007) fra arbeids- og sosialkomiteen om 
arbeid, velferd og inkludering. 

Forslaget om arbeidsavklaringspenger må ses i 
sammenheng med utviklingen i sykmeldingsre
glene. Med virkning fra 1. mars 2007 er det trådt i 
kraft regler som i større grad skal bidra til avkla
ring av arbeidsevnen tidlig i sykepengefasen, jf. 
Ot.prp. nr. 6 (2006-2007). Mer aktivitetsorienterte 
tiltak skal sikres både gjennom raskere utforming 
av oppfølgingsplaner (som nå skal være ferdig 
utarbeidet innen seks uker, mot tidligere påbegynt 
innen åtte uker) og innføring av dialogmøter. 

Forslaget om arbeidsavklaringspenger må 
videre ses i sammenheng med oppfølgingen av 
St.meld. nr. 5 (2006-2007) Opptjening og uttak av 
alderspensjon i folketrygden og NOU 2007:4 Ny 
uførestønad og ny alderspensjon til uføre (Uføre
pensjonsutvalget). Uførepensjonsvalgets mandat 
har vært å foreta en gjennomgang av dagens uføre
ordninger med sikte på tilpasning til framtidig 
alderspensjon. Mandatet har vært todelt – dels å 
foreslå en ny beregningsmodell for uføreytelsen og 
dels å foreslå en modell for beregning av alders
pensjon til personer som har mottatt uføreytelse. 
Utvalget foreslår at beregningsreglene for framti
dig uføreytelse skal løsrives fra pensjonsregelver
ket og at uføreytelsen skal beregnes som en pro
sentandel av inntekten før uførhet etter samme 
prinsipp som dagens tidsbegrensede uførestønad. 
Uførepensjonsutvalgets innstilling har vært på 
alminnelig høring med frist 1. oktober 2007. Depar
tementet arbeider nå med å følge opp forslagene i 
høringsrunden og tar sikte på å fremme en odels
tingsproposisjon i løpet av våren 2009. Det er viktig 
å se de ulike elementene i ordningene i sammen
heng. Det er også viktig å sikre at en eventuell 
overgang fra arbeidsavklaringspenger til uføre
ytelse fungerer på en hensiktsmessig måte. Depar
tementet har så langt det har vært mulig, lagt vekt 
på å se de ulike forslagene i sammenheng. Iverk
settingstidspunktene vil imidlertid være forskjel
lige. 
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3 Høringen


Arbeids- og inkluderingsdepartementet sendte 13. 
desember 2007 på høring et forslag om å erstatte 
rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbe
grenset uførestønad med en ny midlertidig folke
trygdytelse (arbeidsavklaringspenger), og forslag 
om å innføre rett og plikt til arbeidsevnevurderin
ger og aktivitetsplaner. Høringsfristen ble satt til 
13. mars 2008. Forslaget ble sendt på høring til: 

Akademikerne 
ALF as (Senter for arbeidslivsforberedelse) 
Arbeidsgiverforeningen SPEKTER 
Arbeids- og velferdsdirektoratet 
Arbeidssamvirkenes Landsforening 
Attføringsbedriftene 
Barneombudet 
Bedriftsforbundet 
Datatilsynet 
Den norske advokatforening 
Den norske dommerforening 
Departementene og Statsministerens kontor 
Direktoratet for arbeidstilsynet 
Finansnæringens Hovedorganisasjon 
Forum for arbeid med bistand 
Forum for arbeidstrening 
Fri rettshjelp, Oslo 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon 
Husbanken 
Innvandrernes Landsorganisasjon 
Institutt for menneskerettigheter 
Institutt for samfunnsforskning 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 
Juridisk rådgivning for kvinner 
Juss-Buss 
Jussformidlingen 
Jusshjelpa i Nord-Norge 
Kirkens Bymisjon 
Kommunal Landspensjonskasse 
KS – Kommunesektorens interesse- og arbeids

giverorganisasjon 
Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndig

hetene 
Landets pasientombud 
Landsorganisasjonen Norge (LO) 
Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede 

Likestillings- og diskrimineringsombudet 
Mangfold i arbeidslivet 
Nasjonalforeningen for folkehelsen 
Norges Blindeforbund 
Norges Handikapforbund 
Norsk Attføringsforum 
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) 
Oslo kommune 
Rettspolitisk forening 
Riksrevisjonen 
Rådet for psykisk helse 
Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organi

sasjoner 
Sametinget 
Senter for seniorpolitikk 
Skattedirektoratet 
Sosial- og helsedirektoratet 
Statens Pensjonskasse 
Statens råd for funksjonshemmede 
Statens Seniorråd 
Statistisk sentralbyrå 
Stiftelsen Rettferd for taperne 
Stortingets ombudsmann for forvaltningen 
Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og 

høyskoleutdannede 
Utlendingsdirektoratet 
Velferdsalliansen 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) 

Følgende instanser har avgitt realitetsuttalelser: 
Akademikerne 
Aleneforelderforeningen 
Arbeidsgiverforeningen SPEKTER 
Arbeids- og velferdsdirektoratet 
Arbeidssamvirkenes Landsforening 
Attføringsbedriftene 
Barne- og likestillingsdepartementet 
Barneombudet 
Datatilsynet 
Den norske aktuarforening 
Den norske legeforening 
Fellesorganisasjonen 
Finansnæringens Hovedorganisasjon 
Finansnæringens Arbeidsgiverforening 
Fornyings- og administrasjonsdepartementet 
Forum for Arbeid med bistand 
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Forum for Arbeidstrening 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon 
Husbanken 
Høyskolen i Oslo 
Høyskolen i Telemark 
Juss- Buss 
Kirkens Bymisjon 
Kommunal Landspensjonskasse 
Kreftforeningen 
Kunnskapsdepartementet 
KS- Kommunesektorens interesse- og arbeids

giverorganisasjon 
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke 
Landsorganisasjonen Norge (LO) 

Magne Varslot, rådgivende overlege NAV Råd
givningstjeneste Nord- Trøndelag 

Norges Blindeforbund 
Norges Handikapforbund 
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) 
Oslo kommune 
Rådet for psykisk helse 
Senter for seniorpolitikk 
Sosial- og helsedirektoratet 
Statens Pensjonskasse 
Statistisk sentralbyrå 
Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og 

høyskoleutdannede 
Universitetet i Oslo 
Velferdsalliansen 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) 
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4 Arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader


En ny tidsbegrenset ytelse i folketrygdloven skal 
gi mottakerne økonomisk trygghet og legge til 
rette for at flere raskere skal komme tilbake i 
arbeid eller i arbeidsrettet aktivitet. Det skal tyde
liggjøres for brukerne hvilke rettigheter og plikter 
de har. Det er lagt vekt på forenkling av regelver
ket. Sammenslåingen av de tidligere ytelsene leg
ger til rette for at Arbeids- og velferdsetaten skal 
kunne bruke mer ressurser på relevant og arbeids
rettet oppfølging av hver enkelt bruker, og mindre 
ressurser på å avgjøre hvilken livsoppholdsytelse 
den enkelte kvalifiserer til. Lovforslaget skal med
virke til tidligere og tettere oppfølging av mottake
ren fra Arbeids- og velferdsetatens side. I de tilfel
ler hvor arbeid ikke er et alternativ skal det gis en 
rask avklaring i forhold til eventuell rett til varig 
uførestønad. 

I St.meld. nr. 9 (2006-2007) ble det gitt en rekke 
føringer for utformingen av den nye tidsbegren
sede inntektssikringen. Se nærmere omtale i kapit
tel 2. 

Ved behandlingen av St.meld. nr. 9 (2006-2007) 
sluttet komiteens flertall seg til Regjeringens for-
slag om å samle dagens rehabiliteringspenger, att
føringspenger og tidsbegrensede uførestønad i én 
ytelse, som er skattbar, med et standardisert bar
netillegg. Flertallet støttet også Regjeringens for-
slag om omlegging av avkortingsreglene for perso
ner som har inntekt av eget arbeid, slik at en unn
går terskelvirkningene som følge av at inntekten 
overstiger en fastsatt friinntekt. 

4.1	 Generelle merknader til 
høringsnotatet 

De fleste høringsinstansene gir uttrykk for at de 
støtter intensjonene bak forslaget om at rehabilite
ringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset 
uførestønad erstattes av en ny ytelse. LO skriver 
f.eks. at de «ser denne saken som en praktisk opp
følging av NAV-reformen. LO er bl.a. på denne bak
grunn positiv til departementets forslag om å inn
føre en ny ytelse som dekker målgruppen for de 
nåværende ytelsene rehabiliteringspenger, attfø
ringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Dette 

er et viktig bidrag for å målrette og effektivisere 
arbeidet med å få flere inn i lønnet arbeid, og at det 
skjer raskere enn i dag. Det vil både den enkelte og 
samfunnet få glede av. Mottakere av tidsbegrenset 
uførestønad er en gruppe som særlig vil kunne dra 
nytte av reformen, siden mange i denne gruppen i 
dag er passive mottakere av ytelsen. Kvinner er 
overrepresentert i denne gruppen. Departemen
tets forslag om overgang til ny folketrygdytelse 
innebærer en tydeligere forankring av arbeidslin
jen enn i dagens inntektssikringssystem. Det inne
bærer også at en går videre i retning av individ
tilpasset oppfølging. Dette er en utvikling LO 
støtter.» «Handels- og servicenæringens Hovedorga
nisasjon (HSH) ser det som positivt at regjeringen 
ønsker å bruke mer ressurser på relevant og 
arbeidsrettet oppfølging av hver enkelt, og mindre 
ressurser på å avgjøre hvilken livsoppholdsytelse 
vedkommende kvalifiserer til.» Mange av hørings
instansene har imidlertid merknader til enkeltele
menter i den nye ytelsen. En rekke høringsinstan
ser minner videre om at det er helt avgjørende for 
at reformene skal lykkes, at medarbeiderne på 
NAV-kontorene har tilstrekkelig kompetanse. 
Flere av høringsinstansene understreker dessuten 
at det er et stort behov for ytterligere harmonise
ring og forenkling. Arbeids- og velferdsdirektoratet 
skriver f.eks. at det er «særdeles viktig at arbeidet 
med forenklinger og harmoniseringer innenfor 
etatens samlede virkeområde fortsetter også etter 
implementeringen av arbeidsavklaringspenger. 
Dette gjelder livsoppholdsytelser, tilleggsstønader 
og tiltaksregelverket. Dersom dette perspektivet 
ikke ivaretas i det videre arbeidet, vil en lett under
minere målet om å frigjøre ressurser til styrket 
oppfølging av NAV-kontorenes brukere.» 

4.2	 Navn på ytelsene 

4.2.1 Høringsnotatet 

Departementet foreslo at den nye ytelsen skal kal
les arbeidsavklaringspenger og at dagens att
føringsstønader skal kalles tilleggsstønader (til 
arbeidsavklaringspenger), og ba om hørings
instansenes syn på valg av navn. 
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4.2.2	 Høringsinstansenes merknader 

Mange av høringsinstansene uttaler seg om nav
net. Handels- og servicenæringens Hovedorganisa
sjon, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Oslo 
kommune, Universitetet i Oslo og UNIO støtter nav
nevalget. Mange av høringsinstansene peker imid
lertid på at navnet er for langt. Noen av høringsin
stansene minner dessuten om at en del av motta
kerne vil bli avklart for uførepensjon og at det 
derfor kan være uheldig at en i navnet har så stort 
fokus på arbeid. Kreftforeningen skriver f.eks.: 
«...begrepet arbeidsavklaringspenger er kronglete, 
langt og med overdrevent fokus på arbeid som mål, 
uavhengig av utgangssituasjon. Det er ikke navnet 
som i seg selv får flere eller færre tilbake i jobb, og 
derfor bør navnet være kort og forståelig. Lands
foreningen for hjerte- og lungesyke mener at det fore
slåtte navnet «signaliserer at dette kun dreier seg 
om inntektssikring i den perioden man «avdekker 
status», og ikke under den perioden den enkelte 
får bistand til å komme i arbeide.» Arbeids- og vel
ferdsdirektoratet peker også på at forslaget ikke 
dekker alle faser hvor ytelsen kan gis og mener at 
navnet bør inneholde elementer av aktivitet. NHO 
peker på at en ikke taper arbeidslinjen av syne fordi 
en tar bort «arbeid» i navnet. Høringsinstansene 
foreslår følgende alternativer: Rehabiliteringspen
ger, avklaringsstønad, attføringspenger, arbeids
rehabiliteringspenger, attføringsstønad, attførings
trygd, midlertidig inntektssikring, utrednings
stønad, utredningspenger, rehabiliteringsstønad, 
aktivitetspenger, avklaringspenger, NAV lønns-/ 
inntektserstatning, avklaringslønn, avklarings
stønad, avklaringsstøtte. Av disse er det «avkla
ringspenger» som går igjen flest ganger. De fleste 
høringsinstansene støtter forslaget om å bruke 
betegnelsen tilleggsstønader. 

4.2.3	 Departementets vurderinger og 
forslag 

Departementet ønsker å gi den nye ytelsen et nytt 
navn som er dekkende for ytelsens formål, og 
mener det er en fordel om en kan bruke samme 
ord på bokmål og nynorsk. Navnet bør også si noe 
om den prosessen brukeren er inne i og om målet. 
Høringsinstansene har en rekke ulike synspunkter 
på navnet, uten at noe alternativ peker seg entydig 
ut. Etter en samlet vurdering foreslår derfor depar
tementet at den nye ytelsen skal hete arbeidsavkla
ringspenger. 

4.3 Formål


4.3.1	 Høringsnotatet 

Departementet foreslo at formålet med arbeidsav
klaringspenger skal være å sikre inntekt for perso
ner som har fått sin arbeidsevne nedsatt på grunn 
av sykdom, skade eller lyte, mens de får behand
ling, deltar på et arbeidsrettet tiltak eller får annen 
oppfølging med sikte på å skaffe seg eller beholde 
arbeid. Departementet foreslo videre at formålet 
med tilleggsstønadene skal være å kompensere for 
bestemte utgifter som vedkommende har i forbin
delse med gjennomføring av arbeidsrettede tiltak. 

4.3.2	 Høringsinstansenes merknader 

De fleste av høringsinstansene som uttaler seg om 
dette punktet støtter forslaget om endringer i for
målsbestemmelsen. Funksjonshemmedes Felles
organisasjon (FFO) mener imidlertid at bestem
melsen i for liten grad gjenspeiler inntektskompen
sasjonshensynet, og at den vil innebære at noe av 
innholdet i de tre ytelsene som slås sammen vil for
svinne. Norges Handikapforbund mener at formålet 
må være inntektssikring og at vilkår for ytelsen bør 
komme i de følgende paragrafer. «På denne måten 
vil man også inkludere personer som for eksempel 
venter på medisinsk behandling.» Arbeids- og vel
ferdsdirektoratet bemerker dessuten at de antar at 
kravet til nedsatt arbeidsevne pga. sykdom, skade 
eller lyte også skal gjelde for tilleggsstønadene, 
men at dette ikke går fram av utkastet til lovtekst. 

4.3.3	 Departementets vurderinger og 
forslag 

Forslaget er begrunnet i ønsket om å framheve fol
ketrygdlovens generelle mål om hjelp til selvhjelp, 
som for mottakerne av denne ytelsene er konkreti
sert til bistand for å bli i stand til å komme i arbeid. 
Hensikten har ikke vært å nedtone inntektskom
pensasjonshensynet. De midlertidige ytelsene blir 
utformet slik at de i tillegg til å gi penger til livsopp
hold støtter opp under muligheten for å søke og å 
beholde arbeid. Departementet mener derfor at 
formålsbestemmelsen også bør gjenspeile målet 
om å komme i arbeid. Departementet presiserer at 
kravet til nedsatt arbeidsevne pga. sykdom, skade 
eller lyte også gjelder for tilleggsstønadene. Depar
tementet er imidlertid kommet til at bestemmelsen 
blir litt omstendelig hvis en tar med sykdomskra
vet, og foreslår at dette likevel ikke tas inn formåls
bestemmelsen. Dette svarer til dagens løsning i 
§ 11-1. Departementet foreslår at formålet med 
arbeidsavklaringspenger skal være å sikre inntekt 
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mens en får aktiv behandling, deltar på et arbeids
rettet tiltak eller får annen oppfølging med sikte på 
å skaffe seg eller beholde arbeid. Departementet 
foreslår videre at formålet med tilleggsstønadene 
skal være å kompensere for bestemte utgifter i for
bindelse med gjennomføringen av et arbeidsrettet 
tiltak. Det vises til § 11-1. 

4.4 Tildelingskriterier 

4.4.1	 Forutgående medlemskap i folke
trygden 

4.4.1.1 Gjeldende rett 

Rehabiliterings- og attføringspenger har likely
dende krav til forutgående medlemskap i folke
trygden. Etter §§ 10-2 og 11-2 må en ha vært med
lem i folketrygden i minst tre år umiddelbart før 
kravet om ytelse settes fram, eller ha vært medlem 
i folketrygden i minst ett år umiddelbart før kravet 
om ytelse settes fram og i denne tiden vært fysisk 
og psykisk i stand til å utføre et normalt inntektsgi
vende arbeid. Vilkårene kan fravikes for en norsk 
statsborger som tidligere har vært medlem i tryg
den i sammenlagt minst tre år, dersom lidelsen 
som begrunner kravet er oppstått mens vedkom
mende var medlem, eller innen to år etter at med
lemskapet opphørte. Vilkårene kan også fravikes 
dersom særlige grunner gjør det rimelig. 

Tidsbegrenset uførestønad har i henhold til 
§ 12-2 samme krav til forutgående medlemskap 
som uførepensjon, dvs. at en må ha vært medlem i 
folketrygden i de tre siste årene fram til det tids
punktet da inntektsevnen/arbeidsevnen ble varig 
nedsatt med minst halvparten (uføretidspunktet). 
Vilkåret om tre års forutgående medlemskap gjel
der ikke for en person som har vært medlem i tryg
den i minst ett år umiddelbart før krav om uføre
ytelser settes fram dersom vedkommende ble ufør 
før fylte 26 år og da var medlem av trygden. Vilkå
ret om tre års forutgående medlemskap gjelder 
heller ikke for en person som har vært medlem i 
trygden i minst ett år umiddelbart før krav om 
uføreytelser settes fram dersom vedkommende 
etter fylte 16 år ikke har vært uten medlemskap i 
trygden i mer enn fem år. Felles for alle ytelsene er 
at kravene om forutgående medlemskap ikke gjel
der for flyktninger som er medlem av trygden. 

4.4.1.2 Høringsnotatet 

Departementet foreslo at det skal stilles krav om at 
en skal ha vært medlem i folketrygden i minst tre 
år umiddelbart før kravet om arbeidsavklarings
penger settes fram, eller ha vært medlem i folke

trygden i minst ett år umiddelbart før kravet om 
arbeidsavklaringspenger settes fram og i denne 
tiden vært fysisk og psykisk i stand til å utføre et 
ordinært inntektsgivende arbeid. Det ble videre 
foreslått at vilkårene skal kunne fravikes for en 
norsk statsborger som tidligere har vært medlem i 
trygden i sammenlagt minst tre år dersom syk
dommen, skaden eller lytet som begrunner kravet 
er oppstått mens vedkommende var medlem, eller 
innen to år etter at medlemskapet opphørte og der
som særlige grunner gjør det rimelig. Det ble dess
uten foreslått at særregelen for flyktninger opprett
holdes. 

4.4.1.3 Høringsinstansenes merknader 

De fleste av høringsinstansene som uttaler seg om 
dette punktet støtter forslaget om krav til forutgå
ende medlemskap i folketrygden. Kreftforeningen 
er imidlertid opptatt av at tildelingskriteriet ikke 
får uønskede konsekvenser for syke mennesker 
med tilknytning til Norge. Arbeids- og velferdsdirek
toratet foreslår at unntaksbestemmelsen i annet 
ledd i utkastet til § 11-2 tas bort. De viser til at det i 
praksis har vært en del usikkerhet mht. denne 
unntaksbestemmelsen i dagens regelverk, og at 
fjerning av denne vil bringe bestemmelsen i sam
svar med andre folketrygdytelser. Alternativt for
slår direktoratet at det nærmere innholdet i unn
taksbestemmelsen fastlegges i forskrift. 

4.4.1.4 Departementets vurderinger og forslag 

For flere av folketrygdytelsene stilles det krav om 
forutgående medlemskap i folketrygden. Bak
grunnen er at folketrygden som sosialforsikrings
ordning er ment å omfatte personer som har en til
strekkelig tilknytning til landet. Etter departemen
tets syn ivaretar dagens bestemmelser om 
forutgående medlemskap for å få rehabiliterings
og attføringspenger hensynet til at de som får en 
midlertidig ytelse skal ha en tilstrekkelig tilknyt
ning til landet. Unntaksregler må etter departe
mentets syn utformes slik at det ved praktiserin
gen er mulig å ivareta hensynet til likebehandling. 
Det er i tillegg viktig at også unntakene utformes 
slik at de ivaretar målet om at folk skal komme til-
bake i arbeid. Departementet foreslår derfor at det 
i forskrift skal kunne gis unntak fra kravet om for
utgående medlemskap. Departementet foreslår at 
det skal være et vilkår for å få rett til arbeidsavkla
ringspenger og tilleggsstønader at personen har 
vært medlem i trygden i minst tre år umiddelbart 
før han eller hun setter fram krav om en ytelse, 
eller har vært medlem i trygden i minst ett år umid
delbart før vedkommende setter fram krav om en 
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ytelse, og i denne tiden har vært fysisk og psykisk 
i stand til å utføre et ordinært inntektsgivende 
arbeid. Departementet foreslår videre at vilkåret 
ikke skal gjelde for flyktninger som er medlem i 
trygden i henhold til § 1-7. Det vises til § 11-2. 

4.4.2 Opphold i Norge 

4.4.2.1 Gjeldende rett 

Mottakere av rehabiliterings- og attføringspenger 
skal som hovedregel oppholde seg i Norge, jf. §§ 
10-3 og 11-3. Rehabiliteringspenger kan likevel gis 
til personer utenfor Norge som har pliktig medlem
skap i folketrygden, jf. § 2-5, medlemskap som bare 
gir trygdedekning ved yrkesskade og dødsfall, jf. 
§ 2-6, eller til personer som er innlagt i helseinstitu
sjon for norsk offentlig regning, eller som får opp
holdet dekket etter trygdeavtale med et annet land. 
Dersom mottaker søker før utreisen, kan vedkom
mende også i andre tilfeller få rehabiliteringspen
ger i en begrenset periode under opphold i utlan
det. Attføringspenger kan gis til personer som 
gjennomgår godkjent yrkesrettet attføring i utlan
det. En attføringspengemottaker som oppholder 
seg i utlandet i en begrenset periode, kan også i 
andre tilfeller beholde attføringspengene under 
opphold i utlandet dersom utenlandsoppholdet 
ikke vil forlenge eller vanskeliggjøre attføringen. 

For tidsbegrenset uførestønad stilles det krav 
om at mottaker fortsatt må være medlem i folke
trygden, jf. § 12-3. For å fortsatt være medlem i 
trygden må midlertidige fravær fra Norge ikke 
være ment å vare i mer enn 12 måneder. Dette gjel
der likevel ikke dersom vedkommende skal opp
holde seg, eller har oppholdt seg, i utlandet mer 
enn seks måneder per år i to eller flere påfølgende 
år. 

4.4.2.2 Høringsnotatet 

Departementet foreslo at mottaker som hovedre
gel skal oppholde seg i Norge for å ha rett til ytel
sen. Det ble imidlertid foreslått at personer som er 
innlagt i helseinstitusjon i utlandet, eller som i hen-
hold til sin aktivitetsplan deltar på et arbeidsrettet 
tiltak i utlandet, skal kunne motta ytelsen når de 
gjennomfører slik aktivitet. Det ble videre foreslått 
at ytelsen skal kunne gis til personer som er med
lem etter § 2-5 eller 2-6. Det ble dessuten foreslått 
at mottakerne skal kunne beholde ytelsen i en 
begrenset periode under opphold i utlandet, der
som utenlandsoppholdet ikke er til hinder for gjen
nomføringen av aktivitetsplanen og ikke hindrer 
Arbeids- og velferdsetatens oppfølging og kontroll. 

4.4.2.3 Høringsinstansenes merknader 

De fleste høringsinstansene som uttaler seg om 
dette punktet støtter forslaget om at det skal stilles 
krav om opphold i Norge eller utlandet. Norges 
Handikapforbund skriver imidlertid: 

«Opphold i utlandet som ikke er innleggelse i 
helseinstitusjon, men som bedrer helsen, må 
kunne gi unntak fra regel om opphold i Norge.» 

Norges Handikapforbund mener at målgruppen 
der det ikke er aktuelt med behandling eller tiltak 
ikke må omfattes av denne regelen. Det må videre 
tas med opphold som ikke er innleggelse i helsein
stitusjon, men som likevel bedrer helsen. Eksem
pel kan være reumatikere, poliorammede og andre 
grupper som trenger opphold i varmt klima for å 
bedre helsen. 

Sosial- og helsedirektoratet skriver at: 

« ...arbeidsavklaringspenger i realiteten vil 
omfatte grupper med svært ulike og med store 
variasjoner med behov for oppfølgning og 
behandling, som for eksempel trafikkskadede
og kronikergruppen (revmatisme, ME). Å stille 
like krav til så uensartede grupper vil oppleves 
som uforholdsmessig tyngende, og vil i realite
ten innebære en usaklig forskjellsbehandling. 
Dette fordi disse gruppene befinner seg i svært 
ulike faser med hensyn til fungering (psykisk/ 
fysisk), og vil ha ulike behov for oppfølging og
behandling. Å stille likelydende krav til forskjel
lig fungerende grupper bl.a. til krav om opp
hold i Norge kan oppfattes som usaklig. Også 
helsetilstanden vil utløse behov for opphold i 
utlandet, uten nødvendigvis å formulere dette 
som en unntaksregel, jf. forslagets § 11-3 siste 
ledd.» 

Arbeids- og velferdsdirektoratet foreslår at 
bestemmelsen om at hovedregelen kan fravikes 
for en norsk statsborger som tidligere har vært 
medlem i trygden i sammenlagt minst tre år, der
som sykdommen, skaden eller lytet som begrun
ner kravet, er oppstått mens vedkommende var 
medlem, eller innen to år etter at medlemskapet 
opphørte, oppheves. Dette begrunnes med at de 
tilfellene som er aktuelle også vil falle inn under det 
mer generelle unntaket i utkastet til § 11-2 annet 
ledd annet punktum. Direktoratet foreslår dessuten 
at det tas inn henvisninger til §§ 2-2, 2-5 og 2-6 for å 
synliggjøre at det også for disse personene er krav 
til aktivitet. Direktoratet foreslår også at gjeldende 
praksis om at medlemskap på «uføretidspunkt» og 
ikke på kravtidspunkt legges til grunn, tas inn i lov
bestemmelsen. 
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4.4.2.4 Departementets vurderinger og forslag 

Hovedmålet med arbeidsavklaringspenger er å få 
folk inn i aktive, arbeidsrettede løp og over i arbeid 
gjennom relevant oppfølging fra Arbeids- og vel
ferdsetaten. Mottakerne skal dessuten i større 
grad enn i dag tilbys oppfølging i perioder der det 
ikke er aktuelt med medisinsk behandling eller 
arbeidsrettede tiltak. Bestemmelsen skal regulere 
forholdet til utenlandsopphold generelt. Departe
mentet legger til grunn at arbeidsavklaringspen
ger vil bli ansett som en kontantytelse under syk
dom i henhold til EØS-forordning 1408/71. Depar
tementet understreker at dersom det er motstrid 
mellom § 11-3 og forordningen, vil EØS-reglene gå 
foran. Departementet foreslår at det som hovedre
gel skal være et vilkår for rett til arbeidsavklarings
penger og tilleggsstønader at personen oppholder 
seg i Norge. Departementet foreslår videre at 
arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader like-
vel skal kunne gis til personer som i henhold til sin 
aktivitetsplan får medisinsk behandling eller deltar 
på et arbeidsrettet tiltak i utlandet. Departementet 
foreslår dessuten at en skal kunne få arbeidsavkla
ringspenger og tilleggsstønader i en begrenset 
periode under opphold i utlandet dersom det kan 
godtgjøres at utenlandsoppholdet er forenelig med 
gjennomføringen av den fastsatte aktiviteten, og 
ikke hindrer Arbeids- og velferdsetatens oppføl
ging og kontroll. Det vises til § 11-3. 

4.4.3 Aldersgrenser 

4.4.3.1 Gjeldende rett 

Rehabiliteringspenger gis fra fylte 18 år, med unn
tak av rehabiliteringspenger i en periode før attfø
ringstiltak blir satt i verk der mottaker må ha fylt 19 
år, jf. § 10-4. Attføringspenger gis fra fylte 19 år, jf. 
§ 11-4 annet ledd. Som hovedregel gis allikevel 
ikke attføringsytelser under skolegang til personer 
under 26 år jf. § 11-4 tredje ledd. Tidsbegrenset ufø
restønad gis, i likhet med uførepensjon, fra fylte 18 
år, jf. § 12-4. For alle ytelsene er den øvre alders
grensen 67 år, jf. §§ 10-4, 11-4 og 12-4. 

4.4.3.2 Høringsnotatet 

Departementet foreslo at arbeidsavklaringspenger 
skal kunne gis fra fylte 18 år og at den øvre alders
grensen skal være 67 år. 

4.4.3.3 Høringsinstansenes merknader 

Alle høringsinstanser som uttaler seg støtter forsla
get om at den nedre aldersgrensen skal være 18 år. 
Flere har meninger om den øvre aldersgrensen, 

men de fleste støtter forslaget om at en inntil videre 
legger opp til at denne skal være 67 år. 

4.4.3.4 Departementets vurderinger og forslag 

Uførepensjon kan som hovedregel ikke innvilges 
før medisinsk behandling og arbeidsrettede tiltak 
er prøvd. Aldersgrensen for å få arbeidsavklarings
penger bør etter departementets syn ikke være 
høyere enn aldersgrensen for å få uførepensjon. 
Uførepensjonsutvalget har ikke foreslått endringer 
i den nedre aldersgrensen for å få uførepensjon. 
Det er i høringsnotat av 17. juli 2008 om forenklin
ger i regelverket om arbeidsmarkedstiltak mv fore
slått at aldersgrensen for skolegangstiltaket skal 
reguleres i en ny forskrift om arbeidsrettede tiltak. 

Dagens øvre aldersgrense er begrunnet i at en 
fra fylte 67 år har krav på alderspensjon etter folke
trygdloven. Med ny alderspensjon i folketrygden 
innføres det en fleksibilitet i systemet med mulig
het for pensjonering allerede fra 62 år. Det nye sys
temet bygger på at en fritt skal kunne kombinere 
pensjon og arbeidsinntekt, uten reduksjon av tryg
deytelsen. Departementet foreslår at det fortsatt 
skal være en øvre aldersgrense på 67 år, men vil 
komme tilbake med en egen vurdering av hvordan 
den nye alderspensjonen skal påvirke retten til fol
ketrygdens midlertidige ytelser etter fylte 62 år. 

Departementet foreslår at det skal være et vil
kår for rett til tilleggsstønader at personen er mel
lom 16 og 67 år, og at det skal være et vilkår for rett 
til arbeidsavklaringspenger at personen er mellom 
18 og 67 år. Det vises til § 11-4. 

4.4.4 Nedsatt arbeidsevne 

4.4.4.1 Gjeldende rett 

Rehabiliteringspenger gis når arbeidsevnen er 
nedsatt. For å få rehabiliteringspenger er det ikke 
krav om at arbeidsevnen skal være varig nedsatt, 
men rehabiliteringspenger gis først etter at retten 
til sykepenger er oppbrukt, eller etter at vedkom
mende har vært arbeidsufør sammenhengende i 
52 uker uten å ha hatt rett til sykepenger, jf. § 10-8 
tredje ledd. Attføringsytelser gis til den som på 
grunn av sykdom, skade eller lyte har fått sin evne 
til å utføre inntektsgivende arbeid varig nedsatt, 
eller har fått sine muligheter til å velge yrke eller 
arbeidsplass vesentlig innskrenket, jf. §§ 11-5 og 
11-9. Med varig menes at nedsettelsen av inntekts
evnen forutsettes å vare i lengre tid, og med 
vesentlig menes at de innskrenkede valgmulig
hetene minimum må være mer omfattende enn det 
en kan oppfatte som normale yrkesvalgbegrens
ninger. 



19 2008–2009 Ot.prp. nr. 4 
Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og

aktivitetsplaner) 

Tidsbegrenset uførestønad gis når evnen til å 
utføre inntektsgivende arbeid er varig nedsatt, jf. § 
12-7. Medlemmets reelle muligheter for å skaffe 
seg inntektsgivende arbeid som han eller hun kan 
utføre skal sammenlignes med mulighetene før 
uførhet. Varighetskravet for tidsbegrenset uføres
tønad tolkes i praksis til fire/fem år regnet fra det 
tidspunktet da personen fikk sin inntektsevne/ 
arbeidsevne nedsatt med minst halvparten. 

I vurderingen av om evnen til å utføre inntekts
givende arbeid er nedsatt skal det i henhold til §§ 
11-5 og 12-7 legges vekt på alder, evner, utdanning, 
yrkesbakgrunn, arbeidsmuligheter på hjemstedet 
og arbeidsmuligheter på andre steder der det er 
rimelig at vedkommende tar arbeid. 

4.4.4.2 Høringsnotatet 

Departementet foreslo at kravene om at arbeids- / 
inntektsevnen skal være nedsatt på grunn av syk
dom, skade eller lyte videreføres i den nye ytelsen, 
og at begrepet «varig nedsatt» ikke skal brukes for 
midlertidige ytelser. 

Departementet foreslo at ytelser etter kapittel 
11 skal kunne gis til personer som har fått sin 
arbeidsevne nedsatt i en slik grad at vedkom
mende hindres i å skaffe seg eller beholde inn
tektsgivende arbeid. Departementet foreslo at den 
sentrale vurderingen skal være vedkommendes 
mulighet til å stå i et inntektsgivende arbeid, dvs. et 
arbeid som normalt blir lønnet, og ikke i hvilken 
grad helsetilstanden er svekket. Departementet 
foreslo videre at personen også skal vurderes i for-
hold til mulighetene for å få deltidsarbeid, og at det 
ikke skal tas hensyn til at arbeidet har lavere status 
enn det vedkommende har hatt eller at lønnen er 
lavere, forutsatt at arbeidet lønnes i henhold til 
tariff eller sedvane. Departementet foreslo også at 
en skal vurdere personens muligheter for å få 
ethvert annet arbeid som vedkommende er i stand 
til å utføre. 

4.4.4.3 Høringsinstansenes merknader 

Høringsinstansene støtter hovedinnretningen i 
den foreslåtte bestemmelsen, dvs. at arbeidsevnen 
skal være nedsatt og at nedsettelsen skal ha en viss 
varighet. Flere av høringsinstansene peker på at 
det må være god sammenheng mellom inngangs
vilkårene til den nye midlertidige ytelsen og inn
gangsvilkårene til den nye uføreytelsen. Næringsli
vets Hovedorganisasjon (NHO) bemerker at «For å 
beholde flest mulig i arbeidsstyrken lengst mulig 
er det også viktig å vurdere ethvert annet arbeid 
som vedkommende er i stand til å utføre.» Funk
sjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Lands

foreningen for hjerte- og lungesyke og Norges Handi
kapforbund mener derimot at det også bør tas hen
syn til at en person ikke lenger har mulighet til å 
skaffe seg samme inntekt som før. FFO skriver: «I 
praksis vil konsekvensen kunne bli at personer 
med nedsatt arbeids- og/eller inntektsevne henvi
ses til lavtlønnsyrker i større grad enn i dag, selv 
om kompensasjonsnivået ligger på et høyere nivå. 
Verken for samfunnet eller den enkelte vil dette 
være en spesielt hensiktsmessig linje å legge seg 
på». Arbeids- og velferdsdirektoratet peker på at en 
streng fortolkning av den foreslåtte regelen vil 
kunne føre personer over i kortsiktige og ustabile 
arbeidssituasjoner i stedet for mer langsiktige og 
stabile løsninger. 

Flere av høringsinstansene leser den foreslåtte 
bestemmelsen slik at de forholdene som ramses 
opp i annet ledd også skal tas med i vurderingen av 
om nedsettelsen av arbeidsevnen skyldes sykdom, 
skade eller lyte. Flere høringsinstanser forstår 
dessuten høringsnotatet slik at ytelsen ikke lenger 
skal kunne gis til studenter som pga. sykdom, 
skade eller lyte ikke er i stand til å gjennomføre stu
diene. 

Arbeids- og velferdsdirektoratet foreslår at plik
ten til å medvirke ved gjennomføringen av en 
arbeidsevnevurdering knyttes til det å motta tje
nester eller ytelser fra Arbeids- og velferdsetaten. 

4.4.4.4 Departementets vurderinger og forslag 

Arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader skal 
gis til personer som har fått arbeidsevnen nedsatt 
som følge av sykdom, skade eller lyte. Det må være 
årsakssammenheng mellom den nedsatte arbeids
evnen og helseproblemene. Departementet mener 
at det i dette fortsatt skal ligge at det ikke kreves at 
sykdom, skade eller lyte er hovedårsaken til den 
reduserte arbeidsevnen, men at helseproblemene 
skal være en vesentlig medvirkende årsak. Andre 
årsaker vil kunne bekrefte eller forsterke behovet 
for bistand, men de kan ikke alene være utslags
givende. Departementet understreker at vurderin
gen av om en person har sykdom, skade eller lyte 
fortsatt skal være en rent medisinsk vurdering. 
Departementet ser imidlertid at det kan virke for
virrende at annet ledd i utkastet til lovbestemmelse 
viser til første ledd i sin helhet. Departementet 
foreslår derfor at ordlyden i annet ledd presiseres 
slik at det blir tydelig at det er i vurderingen av om 
arbeidsevnen er nedsatt i en slik grad at vedkom
mende hindres i å beholde eller skaffe seg inn
tektsgivende arbeid, det bl.a. skal legges vekt på 
helse, alder, evner, utdanning, yrkesbakgrunn, 
interesser, ønsker, muligheter for å gå tilbake til 
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nåværende arbeidsgiver, arbeidsmuligheter på 
hjemstedet og arbeidsmuligheter på andre steder 
der det er rimelig at vedkommende tar arbeid. 

Arbeidsavklaringspenger bør etter departe
mentets syn forbeholdes personer som har mer 
enn rent forbigående problemer med å komme i 
arbeid. Det vil ikke være nødvendig å sette i gang 
arbeidsrettede tiltak dersom nedsettelsen av evnen 
til å utføre inntektsgivende arbeid er rent forbigå
ende. 

Departementet mener at det ikke skal være 
helsetilstanden i seg selv, men konsekvensene av 
denne, dvs. nedsettelsen av evnen til å utføre inn
tektsgivende arbeid, som skal være av en viss 
varighet. Vurderingen må dermed baseres på en 
forventning om hvordan arbeidsevnen vil utvikle 
seg et stykke fram i tid. En søker som får en kort
varig og akutt sykdom som fører til at søkeren fal
ler ut av arbeid og forventes å få varige problemer 
med å vende tilbake, vil dermed kunne fylle dette 
vilkåret. Det samme vil være tilfelle når det forven
tes at personens helsetilstand vil bli forverret, eller 
det forventes at videre arbeid i opprinnelig stilling 
i seg selv vil bidra til å forverre helsetilstanden. 
Hvis personen derimot vil kunne gjenoppta arbei
det etter en sykdomsperiode, vil vilkåret ikke være 
oppfylt. 

Når en person oppfyller vilkårene for å få en 
varig ytelse, vil vedkommende i praksis ha små 
muligheter for å påvirke sine framtidige inntekter. 
Formålet med arbeidsavklaringspenger og til
leggsstønader skal være å sikre inntekt og dekke 
nødvendige utgifter mens en får bistand og oppføl
ging for å bli i stand til å forsørge seg ved eget 
arbeid. Departementet fastholder derfor at motta
kerne skal vurderes i forhold til ethvert arbeid de 
er i stand til å utføre. Utgangspunktet for vurderin
gen vil være den situasjonen personen er i når ved
kommende søker om ytelser etter kapittel 11. Den 
sentrale vurderingen vil være vedkommendes 
mulighet til å stå i et inntektsgivende arbeid, dvs. et 
arbeid som normalt blir lønnet, og ikke i hvilken 
grad helsetilstanden er svekket. Personen skal 
også vurderes i forhold til mulighetene for å få del
tidsarbeid og det skal ikke tas hensyn til at arbeidet 
har lavere status enn det vedkommende har hatt 
eller at lønnen er lavere, forutsatt at arbeidet løn
nes i henhold til tariff eller sedvane. Dersom perso
nen var i arbeid da vedkommende fikk sykdom
men, skaden eller lytet, vil det være naturlig å 
starte med å vurdere personens evne til å utføre 
sine nåværende arbeidsoppgaver. En skal imidler
tid også vurdere personens muligheter for å få 

ethvert annet arbeid som vedkommende er i stand 
til å utføre. Personer som ikke var i arbeid da de ble 
syke eller skadet, skal vurderes i forhold til sine 
muligheter for å få annet arbeid som de er i stand 
til å utføre. For eksempel vil en person som på 
grunn av alvorlig sykdom i lang tid er satt ut av 
arbeid, fylle kravet selv om vedkommende ikke vil 
ha problemer med å komme inn igjen på arbeids
markedet når behandlingen er fullført. Personer 
som ikke er i arbeid når de blir syke eller skadet, 
vil også kunne oppfylle vilkåret. I motsetning til for 
dagens uføreytelser, vil det at en som følge av syk
dom, skade eller lyte ikke lenger er i stand til å 
tjene like mye som før, ikke i seg selv være tilstrek
kelig til at arbeidsevnen anses å være nedsatt. 

Retten til behovs-/arbeidsevnevurdering, som 
foreslås innført i en ny bestemmelse i arbeids- og 
velferdsforvaltningsloven, vil være sentral for å få 
belyst personens arbeidsevne og bistandsbehov. 
Departementet slutter seg til vurderingen av at 
brukers plikt til å delta ved utarbeidelsen av 
behovs- og arbeidsevnevurderinger bør knyttes til 
det å motta tjenester eller ytelser fra arbeids- og 
velferdsforvaltningen. Departementet mener imid
lertid at det å ta i bruk arbeidsevnevurderinger i 
praksis innebærer at de vurderingene som alle
rede gjøres i dag skal gjøres på en mer systematisk 
og formalisert måte. Departementet er derfor 
kommet til at plikten til å delta ved utarbeidelsen av 
en arbeidsevnevurdering er tilstrekkelig regulert 
gjennom den generelle plikten til å bidra til sakens 
opplysning i folketrygdloven § 21-3. 

Departementet presiserer at det, som i dag, 
skal foretas en selvstendig vurdering av om folke
trygdlovens krav om at arbeidsevnen skal være 
redusert og at personen har et slikt bistandsbehov 
som folketrygdloven krever, er oppfylt. 

Departementet foreslår at det skal være et vil
kår for rett til arbeidsavklaringspenger og tilleggs
stønader at medlemmet på grunn av sykdom, 
skade eller lyte har fått sin arbeidsevne nedsatt i en 
slik grad at vedkommende hindres i å beholde eller 
skaffe seg inntektsgivende arbeid. Departementet 
foreslår videre at det i vurderingen av om arbeids
evnen er nedsatt i en slik grad at vedkommende 
hindres i å beholde eller skaffe seg inntektsgi
vende arbeid, bl.a. skal legges vekt på helse, alder, 
evner, utdanning, yrkesbakgrunn, interesser, 
ønsker, muligheter for å gå tilbake til nåværende 
arbeidsgiver, arbeidsmuligheter på hjemstedet og 
arbeidsmuligheter på andre steder der det er rime
lig at vedkommende tar arbeid. Det vises til § 11-5. 
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4.4.5	 Behov for bistand for å komme i arbeid 

4.4.5.1 Gjeldende rett 

Det forutsettes at mottakerne av rehabiliterings
og attføringspenger gjennomfører aktivitet med 
sikte på å komme i arbeid. Mottakere av rehabilite
ringspenger skal få aktiv behandling med utsikt til 
å bedre arbeidsevnen, jf. § 10-8 annet ledd. Motta
kere av attføringspenger skal delta på et tiltak som 
er nødvendig og hensiktsmessig for at vedkom
mende skal bli i stand til å skaffe seg eller beholde 
høvelig arbeid, jf. §§ 11-6 og 11-9 første ledd. Det 
stilles ikke tilsvarende krav om aktivitet for motta
kere av tidsbegrenset uførestønad. 

4.4.5.2 Høringsnotatet 

Departementet foreslo at det skal være et vilkår for 
rett til arbeidsavklaringspenger at mottaker har 
behov for bistand i form av aktiv behandling eller 
arbeidsrettete tiltak, for å bli i stand til å skaffe seg 
eller beholde arbeid som han eller hun kan utføre. 
Det ble videre foreslått at arbeidsavklaringspenger 
skal kunne gis til personer som etter å ha prøvd 
slike tiltak fortsatt anses å ha en viss mulighet for 
å komme i arbeid, og som får oppfølging fra 
Arbeids- og velferdsetaten. 

4.4.5.3 Høringsinstansenes merknader 

Norges Handikapforbund er bekymret for at perso
ner med kompliserte og langvarige tilstander med 
uklar prognose, personer med store funksjonsned
settelser og personer med langvarige og livstru
ende sykdommer vil falle utenfor målgruppen for 
arbeidsavklaringspenger. Arbeids- og velferdsdirek
toratet foreslår at overskriften i paragrafen endres 
til «Behov for bistand til å skaffe seg eller beholde 
arbeid». Direktoratet foreslår også at bokstav b 
endres til «har behov for tiltak som øker arbeidsev
nen, eller tiltak som bidrar til at medlemmet kan 
skaffe seg eller beholde arbeid». Flere av hørings
instansene har videre pekt på at det i den foreslåtte 
lovteksten er uklart om bokstavene a og b stiller 
opp kumulative eller alternative vilkår. 

4.4.5.4 Departementets vurderinger og forslag 

Departementet understreker at det er tilstrekkelig 
at ett av vilkårene i den foreslåtte bestemmelsen er 
oppfylt. Departementet foreslår at dette klargjøres 
ved at ordet «eller» tilføyes i slutten av bokstavene 
a og b. Departementet foreslår at det skal være et 
vilkår for rett til arbeidsavklaringspenger og til
leggsstønader at personen har behov for aktiv 
behandling eller arbeidsrettet tiltak, eller etter å ha 
prøvd slike tiltak fortsatt anses å ha en viss mulig

het for å komme i arbeid, og får oppfølging fra 
Arbeids- og velferdsetaten for å bli i stand til å 
skaffe seg eller beholde arbeid som han eller hun 
kan utføre. Det vises til § 11-6. 

4.4.6	 Aktivitet med sikte på å komme i 
arbeid 

4.4.6.1 Gjeldende rett 

Rehabiliteringspenger gis mens en får aktiv 
behandling eller deltar på aktivisering eller 
arbeidstrening hos arbeidsgiver, jf. § 10-8. Attfø
ringspenger gis i forbindelse med deltagelse på 
nødvendige og hensiktsmessige tiltak, jf. §§ 11-6 
og 11-9. Det kan også gis attføringspenger i vente
tid før, under og etter attføringstiltak. Retten til 
tidsbegrenset uførestønad faller bort dersom ved
kommende uten rimelig grunn unnlater å ta imot 
tilbud om behandling, rehabilitering eller yrkesret
tet attføring. Arbeids- og velferdsetaten skal i sam
arbeid med mottakerne av de tre ytelsene utar
beide individuelle oppfølgings-/handlingsplaner. 
For mottakere av rehabiliteringspenger og tidsbe
grenset uførestønad er rett til plan lovfestet, jf. §§ 
10-8 og 12-9. 

4.4.6.2 Høringsnotatet 

Departementet foreslo at kravene om at mottake
ren skal bidra aktivt i prosessen med å komme i 
arbeid skal fastsettes individuelt, og at det derfor 
ikke bør detaljreguleres i loven hvilke krav som 
kan eller skal stilles. Departementet foreslo at det 
skal gå fram av loven at alle som mottar arbeidsav
klaringspenger plikter å bidra aktivt i prosessen 
med å komme i arbeid, og at det skal gå fram av 
aktivitetsplanen hvordan vedkommende skal 
bidra. Det ble videre foreslått at det skulle kunne 
gis arbeidsavklaringspenger i visse nærmere 
angitte venteperioder. 

4.4.6.3 Høringsinstansenes merknader 

De fleste høringsinstansene som uttaler seg støtter 
forslaget om at mottaker av arbeidsavklaringspen
ger og tilleggsstønader skal delta aktivt i prosessen 
for å komme i arbeid, men mange understreker at 
det er viktig med tilpassede aktivitetskrav, og flere 
av høringsinstansene mener at det vil være en del 
mottakere som det ikke kan stilles aktivitetskrav 
til. 

Arbeids- og velferdsdirektoratet skriver: «Over
skriften til denne paragrafen synes først og fremst 
å ta sikte på brukere som har fungert i og skal til-
bake til, inntektsgivende arbeid. Da dette er en 
generell regel som også skal omfatte de nåvæ
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rende uførestønadssakene, herunder brukere som 
er hjemmearbeidende, bør det vurderes hvorvidt 
overskriften bør endres, for eksempel til «Aktivitet 
med sikte på å øke arbeidsevnen». Sosial- og helse
direktoratet mener at det vil være riktig å åpne for 
en regel som i større grad differensierer med hen
syn til aktivitetskravet.» Kreftforeningen skriver: 
«...for enkelte alvorlig og langvarig syke er aktivi
tetsplikt ikke realistisk før behandlingen og rehabi
literingen eventuelt gir resultater som tilsier at 
arbeid og aktivitet er aktuelt. For mange er ro og 
restitusjon uten krav og sanksjoner helt avgjø
rende for å komme tilbake til en normalisert tilvæ
relse etter krevende sykdom. Vi ser for oss at 
enkelte vil få innvilget uførepensjon uten å ønske 
det, fordi de helsemessig ikke er i stand til å opp
fylle kravet om aktivitetsplikt der og da, selv om de 
på sikt både kan ønske, og klare, aktivitetsplikt. Vi 
ber derfor departementet om å innføre unntak fra 
aktivitetsplikten etter nærmere bestemte kriterier, 
slik at utsatte grupper som alvorlig og langvarig 
syke ikke ufrivillig blir en del av uførestatistikken.» 
UNIO skriver: «Vi vil imidlertid presisere at det 
ved skjønnsutøvelsen må tas hensyn til at mange 
mottakere av avklaringspenger er i en sårbar situa
sjon og ikke bør får tyngende aktivitetskrav mv. 
uten at dette er klart formålstjenlig og til riktig tid. 
Vi er således uenige med departementet i at det 
bare unntaksvis er «helt uaktuelt å stille krav om at 
mottakere selv skal bidra aktivt med sikte på å 
komme i eller tilbake til arbeid». 

4.4.6.4 Departementets vurderinger og forslag 

Formålet med den bistand og oppfølging som mot-
taker av arbeidsavklaringspenger tilbys, er å sette 
vedkommende i stand til å skaffe seg eller beholde 
et arbeid de kan utføre, dvs. å bedre evnen til å 
utføre et inntektsgivende arbeid. Mottaker kan 
ofte, i tillegg til å ta imot tilbud om bistand, bidra 
aktivt i prosessen, f.eks. gjennom egne tiltak som 
bedrer den allmenne helsetilstanden. Motivasjon 
og egeninnsats er viktige faktorer for å nå målet 
om å komme i arbeid. Målgruppen for ytelsen vil 
være svært uensartet. Bistand, oppfølging og krav 
til egenaktivitet utover plikt til å ta imot tilbud om 
tiltak eller behandling må derfor tilpasses den 
enkeltes forutsetninger og funksjonsnivå. For de 
fleste av mottakerne vil hovedaktiviteten være å 
motta behandling for å bedre inntektsevnen og/ 
eller å delta på arbeidsrettede tiltak. Det er likevel 
ikke hensiktsmessig å ha som tildelingskriterium 
at alle mottakere av arbeidsavklaringspenger skal 
få behandling eller delta på et arbeidsrettet tiltak. 
Departementet holder fast ved at ettersom et viktig 

formål med ordningen er overgang til arbeid, vil 
det kun unntaksvis være aktuelt å frita mottaker fra 
kravet om at vedkommende selv skal bidra aktivt 
med sikte på å komme i eller tilbake til arbeid. Peri
oder uten aktivitet skal derfor være så korte som 
mulig. Dette innebærer i praksis strengere krav til 
aktivitet for dem som i dag ville fått tidsbegrenset 
uførestønad. Formålet med arbeidsavklaringspen
ger er å sikre inntekt mens mottaker får bistand og 
oppfølging med sikte på å skaffe seg eller beholde 
arbeid. Det å øke arbeidsevnen inngår etter depar
tementets syn i formuleringen «... med sikte på å 
komme i arbeid». Departementet ser derfor ikke 
behov for å endre overskriften. Departementet 
viser til at det går fram av høringsnotatet at kra
vene til egenaktivitet må tilpasses den enkeltes for
utsetninger og funksjonsnivå. Departementet ser 
imidlertid at utkastet til lovbestemmelse ikke har 
med disse forbeholdene og at det kan være grunn 
til også å ta dette inn i lovteksten. Departementet 
foreslår at mottaker av arbeidsavklaringspenger 
skal bidra aktivt i prosessen med å komme i arbeid 
og at det skal gå fram av loven at krav til egenakti
vitet skal tilpasses den enkeltes funksjonsnivå og at 
slike krav skal fastsettes i forbindelse med innvil
gelse av ytelsen. Det vises til § 11-8. 

4.4.7	 Konsekvenser av brudd på kravet 
om aktivitet med sikte på å komme 
i arbeid 

4.4.7.1 Gjeldende rett 

Folketrygdloven § 21-7 bokstav c regulerer adgan
gen til hel eller delvis stans av ytelse dersom mot-
taker uten rimelig grunn unnlater å etterkomme 
pålegg som er gitt med hjemmel i folketrygdloven. 
Et krav om aktivitet med sikte på å komme i arbeid 
vil f.eks. være et slikt pålegg. Dersom et aktivitets
krav ikke er oppfylt, vil det kunne fattes vedtak om 
at retten til ytelse faller bort inntil vilkårene igjen 
er oppfylt. 

Avbrudd fra aktivitetskravet på rehabiliterings
penger innebærer at vilkårene for rett til ytelse 
ikke lenger er oppfylt, og at ytelsen stanses. Ved 
avbrudd i attføringsperioden på grunn av sykdom 
opprettholdes retten til attføringsytelser i inntil åtte 
uker dersom den fastsatte attføringen likevel kan 
gjennomføres som forutsatt. Annet fravær fører til 
midlertidig stans av attføringsytelsene, jf. §§ 11-8 
og 11-9. Fravær på inntil èn dag per meldeperiode, 
og fravær som skyldes sterke velferdsgrunner, 
skal ikke føre til reduksjon i attføringsytelsene. 
Fravær av andre årsaker enn sykdom som utgjør 
mer enn 15 prosent av tiden i tiltaket, skal føre til 
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ny vurdering av om det fortsatt er hensiktsmessig 
å gjennomføre yrkesrettet attføring, jf. § 11-6. Det 
samme gjelder der mottaker gjentatte ganger har 
unnlatt å overholde meldeplikten etter § 11-7 uten 
å ha hatt rimelig grunn til det. For mottakere av 
tidsbegrenset uførestønad har loven ingen direkte 
regulering av konsekvenser av avbrudd i pålagt 
aktivitet utover bestemmelsen i § 21-7 bokstav c. 

4.4.7.2 Høringsnotatet 

Departementet foreslo at konsekvensene av man
glende oppfyllelse av de avtalte aktivitetskravene 
skal gå klart fram av loven. Det ble videre foreslått 
at fravær på inntil én dag per meldeperiode og fra
vær som skyldes sterke velferdsgrunner, ikke skal 
føre til reduksjon av ytelsen. Ved kortvarige 
avbrudd fra fastsatt aktivitet som skyldes inntruf
fet sykdom, foreslo departementet at ytelsen skal 
kunne beholdes dersom den avtalte aktiviteten kan 
gjennomføres som forutsatt etter sykdomsavbrud
det. Det ble dessuten foreslått at departementet 
skal kunne gi utfyllende forskrifter om hva som 
anses som brudd på fastsatt aktivitet og konse
kvenser av slike brudd. Departementet foreslo 
videre at det gis en klar hjemmel for å stanse ytel
sen når meldeplikten ikke overholdes. 

4.4.7.3 Høringsinstansenes merknader 

Juss-Buss skriver: «Juss-Buss anser det urimelig 
inngripende overfor mottaker om fravær som skyl
des sterke velferdsgrunner og fravær som skyldes 
sykdom [skal være de] eneste tilfellene hvor en 
skal kunne ha fravær fra tiltak uten at ytelsen stan
ses. Etter Juss-Buss’ syn kan det tenkes gode grun
ner som ikke faller under disse kategoriene. Juss-
Buss mener at «rimelig grunn» bør være vurde
ringsmålet for om fravær er unnskyldelig.» Norges 
Blindeforbund mener at: «... det er svært viktig at 
AID lager retningslinjer som er tydelige på at en 
stans av ytelsen ikke må gjøres før man har gjort 
en grundig nok vurdering av situasjonen. Det er 
også særdeles viktig at denne vurderingen gjøres 
av de som sitter med den riktige kompetansen.» 
Norges Handikapforbund (NHF) «frykter at det her 
legges opp til et system som vil kreve mye arbeid, 
og utrygghet for mottaker... Å stoppe livsoppholdet 
er inngripende.  NAV sitter på definisjonsmakten 
av «rimelig grunn» til å unnlate å melde seg på fast
satt dag. NHF mener at NAV må begrunne sin vur
dering av dette ved avslag. Konsekvensen av stopp 
i ytelsen vil også kommunene måtte betale i form 
av sosialhjelp.» 

4.4.7.4 Departementets vurderinger og forslag 

Det er også i dag en forutsetning for at ytelsene 
utbetales at vilkårene for å få dem er oppfylt. Det 
nye er at det foreslås at det skal innføres automati
serte melde- og utbetalingssystemer for alle motta
kere av arbeidsavklaringspenger. Aktivitetskra
vene skal tilpasses den enkelte mottakeren, jf. 
avsnitt 4.4.6.4. I utgangspunktet vil ethvert brudd 
på kravet om at mottakeren skal bidra aktivt i pro
sessen med å komme i arbeid, føre til at ytelsen 
stanses inntil mottaker igjen oppfyller kravet. I 
praksis er det imidlertid lite hensiktsmessig å la 
bagatellmessige og unnskyldelige brudd føre til 
midlertidig stans av ytelsen når det er fastslått at 
personen trenger bistand og oppfølging for å 
komme i arbeid. Ved kortvarige brudd er det først 
og fremst spørsmål om mottakeren har en god 
grunn til å bryte aktivitetskravet. Dersom det fore
ligger rimelig grunn for å unnlate å melde seg på 
fastsatt dag, skal personen få etterbetalt ytelsen. 

Mer langvarige brudd vil kunne føre til at akti
vitetsplanen må vurderes på nytt. 

Departementet foreslår at de fraværsgrunnene 
som i dag aksepteres for mottakere av attførings
penger skal videreføres for alle mottakere av 
arbeidsavklaringspenger. Departementet foreslår 
videre at ytelsen skal etterbetales dersom det fore
ligger rimelig grunn for å unnlate å melde seg på 
fastsatt dag. Departementet foreslår også at det gis 
hjemmel for å gi nærmere forskrift om hva som 
anses som fravær fra fastsatt aktivitet, og konse
kvenser av slike brudd. Det vises til § 11-9. Depar
tementet foreslår videre at det gis en klar hjemmel 
for å stanse ytelsen når meldeplikten ikke overhol
des. Det vises til § 11-7. 

4.5 Varighet 

4.5.1 Gjeldende rett 

Rehabiliteringspenger gis normalt ikke sammen
hengende i mer enn 52 uker, jf. § 11-8 sjette ledd. I 
særskilte tilfeller kan perioden forlenges i ytter
ligere 52 uker, og ved meget alvorlige sykdoms
tilstander eller ved større skader hvor den medi
sinske behandlingen tar lengre tid, kan det gjøres 
ytterligere unntak fra tidsbegrensningen. 

Attføringspenger gis så lenge det er nødvendig 
og hensiktsmessig for mottaker å gjennomføre att
føringstiltak for å bli i stand til å skaffe seg eller 
beholde høvelig arbeid, jf. § 11-6. Attføringsytelser 
under utdanning gis som hovedregel ikke lenger 
enn tre år.  I tillegg kan det gis attføringspenger i 
inntil tre måneder til personer som har gjennom
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ført fastsatt attføring, mens vedkommende står til
meldt Arbeids- og velferdsetaten som reell arbeids
søker, før vedkommende har fått tilbud om eller 
fått arbeid, jf. forskrift 11.september 2001 nr. 1079 
om yrkesrettet attføring § 3-6. Yrkesrettet attføring 
skal avsluttes når det ikke lenger anses nødvendig 
eller hensiktsmessig å fortsette. 

Tidsbegrenset uførestønad gis for en periode 
på ett til fire år, og skal revurderes før periodens 
utløp, jf. § 12-9 første ledd. Det er ingen formell 
begrensning på hvor mange perioder med tidsbe
grenset uførestønad som kan tilstås. 

4.5.2 Høringsnotatet 

Departementet foreslo at arbeidsavklaringspenger 
og tilleggsstønader skal kunne gis så lenge det er 
påkrevd for at vedkommende skal kunne gjennom
føre nødvendig aktivitet med sikte på å komme i 
arbeid, men allikevel ikke lenger enn fire år. Depar
tementet foreslo videre at det åpnes for at ytelsen i 
særlige tilfeller skal kunne gis ut over fire år. Det 
ble også foreslått at departementet skal kunne gi 
forskrifter om i hvilke tilfeller stønadsperioden 
skal kunne forlenges. 

Departementet skisserte dessuten innenfor 
rammen av den ytre varigheten på fire år to alterna
tive modeller for å sikre at den totale perioden ikke 
blir for lang. I den første modellen er det ikke noen 
lovpålagt maksimal varighet på de enkelte vedta
kene innenfor den ytre varigheten. Det vil da være 
opp til Arbeids- og velferdsetaten å vurdere hvor 
lange vedtaksperioder det er hensiktsmessig å gi 
innenfor den individuelt fastsatte ytre varigheten. I 
den andre modellen fastsettes det i lov en maksi
mal lengde på vedtaksperiodene på ett år om gan
gen, med mulighet for unntak i særskilte tilfeller. 
Departementet ba om høringsinstansenes syn på 
hvilken av modellene som best ivaretar dette. 

Departementet foreslo også at det skal kunne 
tilstås arbeidsavklaringspenger i inntil tre måneder 
etter at fastsatt aktivitet er gjennomført, mens mot-
taker står tilmeldt Arbeids- og velferdsetaten som 
reell arbeidssøker, før vedkommende har fått til-
bud om eller fått arbeid. 

4.5.3 Høringsinstansenes merknader 

De fleste høringsinstansene støtter forslaget om en 
ytre varighet på fire år. Fellesorganisasjonen fore
slår imidlertid fem år. Funksjonshemmedes Fellesor
ganisasjon (FFO), Norges Handikapforbund og 
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) 
ønsker ingen maksimal varighet. Velferdsalliansen 
mener at ytelsen bør tilstås fra søknadstidspunktet 

og fram til aktivitetsplanen er undertegnet av 
begge parter. 

De høringsinstansene som har uttalt seg om 
dette spørsmålet er delte i synet på om det skal 
være maksimale vedtakslengder innenfor fireårs
perioden. Spekter, Handels- og servicenæringens 
Hovedorganisasjon (HSH), Næringslivets Hovedor
ganisasjon (NHO) og Funksjonshemmedes fellesor
ganisasjon (FFO) (men bare dersom det ikke blir 
fast ytre varighet), Oslo kommune, Sosial- og helse
direktoratet og Norsk attføringsforum støtter forsla
get om maksimal vedtakslengde på ett år. NHO 
skriver at: «En slik modell vil lettere sikre og tvinge 
frem at det foretas vurderinger av den enkelte. All 
erfaring har vist at det skjer mye aktivitet rett før 
en vedtaksperiode går ut. Et visst press på den 
enkelte og på NAV må opprettholdes for så tidlig 
som mulig å iverksette riktige behovsrettede tiltak. 
Det andre forslaget vil gi denne ordningen, som er 
en midlertidig ordning, et for stort preg av å være 
en tidsubestemt ordning.» Akademikerne, Lands
foreningen for hjerte- og lungesyke, Kirkens Bymi
sjon, Attføringsbedriftene, Juss-Buss, Norges Handi
kapforbund, Forum for arbeidstrening, Legeforenin
gen, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og 
Arbeids- og velferdsdirektoratet, ønsker ikke en 
maksimal vedtakslengde på ett år. Akademikerne 
skriver at: «så lenge det er påkrevd - modellen» gir 
størst mulighet for å gi individuelt tilpassede ved
tak. Konkrete og individuelle vurderinger er etter 
Akademikernes oppfatning nødvendig for å hjelpe 
flest mulig tilbake i arbeid. Akademikerne mener 
forannevnte modell best ivaretar dette.» Legefore
ningen anser det mest hensiktsmessig at Arbeids
og velferdsetaten gis adgang til å avgjøre vedtaks
periodens varighet, slik at denne kan tilpasses den 
enkeltes behov, bl.a. på bakgrunn av vurderinger 
fra lege. Arbeids- og velferdsdirektoratet skriver: 
«Når det skal gis vedtak om arbeidsavklaringspen
ger for en periode, så er det et par forhold det må 
tas hensyn til. Det ene er hensynet til bruker og 
forutsigbarhet for dem. Det andre er hensynet til 
antall vedtak etaten pålegges å fatte. Både av hen
syn til brukerne og med sikte på effektiv ytelses
forvaltning er det hensiktsmessig å se vedtaksperi
oden etter § 11-15 i sammenheng med brukerens 
individuelle aktivitetsplan, jf. NAV-loven § 14 a. 
Direktoratet mener derfor at varigheten på de 
enkelte vedtakene bør fastsettes ut fra en konkret 
vurdering av den enkelte persons behov for 
bistand og en plan for hvordan personen skal 
komme i arbeid, innenfor den maksimale 4-årsperi
oden. For brukerne er det viktig med økonomisk 
trygghet og sikkerhet ift. utbetaling av økono
miske ytelser fra NAV. Videre er det viktig at eta
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tens kommunikasjon med brukerne oppfattes 
enhetlig. Det vil således være direkte uhensikts
messig om etaten pålegges gjennom lov å fatte øko
nomiske vedtak med kortere varighet enn god
kjent aktivitetsplan legger opp til. Fra brukernes 
ståsted, vil det oppfattes forvirrende og bidra til å 
løfte fokus mot inntektssikringen dersom ytelses
vedtakene gjennomgående har kortere varighet 
enn aktivitetsplanen. Det må legges opp til at det er 
oppfølgingspunktene som skal sikre at brukerne 
følger fastsatt aktivitet, og ikke lengden på de øko
nomiske vedtakene.» 

4.5.4	 Departementets vurderinger og 
forslag 

Bestemmelser om varighetsbegrensninger må ses 
i sammenheng med forslag om bestemmelser om 
oppfølgingstidspunkter i avsnitt 4.6. Et viktig for
mål med både varighetsbegrensninger og oppføl
gingstidspunkter er å bidra til at de samlede res
sursene brukes best mulig i forhold til ytelsens for
mål. Det er videre et viktig formål å understreke 
forpliktelsene til oppfølging fra Arbeids- og vel
ferdsetaten og aktivitet fra mottakerens side, noe 
som igjen legger til rette for økt overgang til 
arbeid. 

Det er dokumentert at overgangen til arbeid og 
til andre trygdeytelser øker når mottaker nærmer 
seg slutten av en ytelsesperiode. 

Dagens midlertidige ytelser ivaretar ulike for
mål og målgrupper, og de kan avløse hverandre i 
tid. Retten til de ulike ytelsene er i tillegg knyttet til 
gjennomføring av bestemte aktiviteter med sikte 
på å komme i arbeid. Dette medfører at en i dag må 
gå over på en ny ytelse når tilstanden eller 
bistandsbehovet endrer seg. Når en erstatter reha
biliteringspenger, attføringspenger og tidsbegren
set uførestønad med arbeidsavklaringspenger, vil 
en i større grad kunne beholde den samme ytelsen 
selv om disse forholdene endrer seg. 

Målet er at perioden med arbeidsavklarings
penger ikke skal være lenger enn det som er nød
vendig for å få satt mottakeren i stand til å arbeide, 
eller å få avklart at personen oppfyller vilkårene for 
å få uførepensjon. En del personer trenger bare 
bistand i en kortere periode før det er aktuelt å for
søke seg i arbeidslivet. Andre vil ha behov for mer 
omfattende bistand. Departementet mener derfor 
at det er viktig at varigheten som hovedregel fast
settes ut fra en konkret vurdering av den enkelte 
persons behov for bistand, og en plan for hvordan 
personen skal komme i arbeid, jf. utkast til ny 
bestemmelse i arbeids- og velferdsforvaltnings
loven § 14 a. En generell ytre grense for hvor lenge 

en skal kunne motta ytelsen vil imidlertid gi et sig
nal til både Arbeids- og velferdsetaten og mottaker 
om at en må ha et sterkt fokus på å finne hensikts
messige tiltak for å nå målsettingen om å komme 
tilbake i arbeid. En ytre varighetsbegrensning vil 
videre understreke at arbeidsavklaringspenger er 
en midlertidig ytelse. 

Mottakerne av arbeidsavklaringspenger vil ha 
de samme helseproblemene og det samme beho
vet for medisinsk behandling og arbeidsrettede til
tak som mottakerne av dagens ytelser. Den fak
tiske varigheten for dagens ytelser vil derfor være 
et utgangspunkt for fastsettelsen av den generelle 
varigheten for den nye ytelsen. Statistikk fra 
Arbeids- og velferdsdirektoratet viser at gjennom
snittlig varighet er 11 måneder på rehabiliterings
penger og 19,5 måneder på attføringspenger. Gjen
nomsnittlig innvilget periode med tidsbegrenset 
uførestønad var ca. tre år i 2006. Innenfor de 
enkelte ytelsene er det stor variasjon i varigheten. 
Noen mottar en ytelse i en kort periode, andre har 
behov for langvarig bistand, og mange mottar flere 
av ytelsene etter hverandre. Om lag to tredeler av 
de som påbegynner attføring har i forkant mottatt 
sykepenger eller rehabiliteringspenger. Gjennom
snittlig varighet på andre ytelser før innvilgelse av 
tidsbegrenset uførestønad, er om lag tre år. 

Departement mener at den nye ytelsen legger 
bedre til rette for at nødvendige arbeidsrettede til
tak settes i gang så tidlig som mulig i sykdomsfor
løpet, samtidig som den gir bedre mulighet for å 
kombinere medisinsk behandling og arbeidsret
tede tiltak. 

Departementet legger videre til grunn at end
ringene i folketrygdloven §§ 8-6 og 8-7 fra 1. januar 
2004, som medførte at Arbeids- og velferdsetaten 
har en plikt til å vurdere yrkesrettet attføring så tid
lig som mulig og nye sykefraværsregler (i arbeids
miljøloven og folketrygdloven) fra 1. mars 2007 
skal føre til at aktive tiltak blir satt i gang raskere. 
Et mer fleksibelt regelverk for tiltak og tjenester og 
tettere oppfølging av den enkelte brukeren skal 
føre til at de fleste mottakerne vil ha behov for en 
kortere samlet periode med oppfølging og aktive 
tiltak enn i dag. Ved fastsettelsen av den ytre ram-
men må det imidlertid også tas hensyn til at 
arbeidsavklaringspenger også skal kunne gis i 
perioder hvor det ikke er mulig å gjennomføre nød
vendig og hensiktsmessig behandling og arbeids
rettede tiltak, forutsatt at det fortsatt er en viss 
sannsynlighet for at vedkommende vil kunne 
komme tilbake i arbeid. Uførepensjonsutvalget for
utsetter i sitt forslag at Arbeids- og velferdsetaten 
bruker tilstrekkelig tid til å avklare om den enkel
tes arbeidsevne er varig nedsatt eller ikke, og leg
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ger til grunn at en kan motta arbeidsavklaringspen
ger inntil framtidig arbeidsevne er avklart, også i 
en periode etter at hensiktsmessig behandling og 
attføring er avsluttet. 

En for lang ytre varighet vil kunne bidra til at 
personer går lenger enn strengt tatt nødvendig på 
midlertidige trygdeytelser. En for kort ytre varig
het vil derimot kunne presse personer som kunne 
kommet tilbake til arbeid over på uførepensjon 
eller økonomisk sosialhjelp. Det er derfor viktig at 
varighetsbestemmelsen utformes slik at den 
avveier de ulike forholdene på en god måte. Depar
tementet har veid disse hensynene mot hverandre 
og foreslår at den ytre varigheten settes til fire år. 

Departementet mener at noen mottakere av 
ulike årsaker vil ha behov for å kunne motta 
arbeidsavklaringspenger i mer enn fire år. Dette 
gjelder for eksempel personer som først etter en 
omfattende og langvarig medisinsk behandling 
kan starte på arbeidsrettede tiltak, eller personer 
som har en svært uavklart helsetilstand. Departe
mentet mener derfor at det i særlige tilfeller må 
være mulig med en begrenset forlengelse av ved
taksperioden. 

Det er som nevnt en målsetting at perioden 
med arbeidsavklaringspenger ikke skal være len
ger enn det som er nødvendig for å få satt mottake
ren i stand til å arbeide, eller å få avklart at perso
nen oppfyller vilkårene for å få uførepensjon. For å 
tydeliggjøre dette, legger departementet opp til at 
det i forskrift fastsettes at vedtak om arbeidsavkla
ringspenger innenfor en slik ytre varighet som 
hovedregel skal fastsettes for maksimalt ett år om 
gangen. 

Departementet foreslår at arbeidsavklarings
penger og tilleggsstønader skal kunne gis så lenge 
det er påkrevd for at personen skal kunne gjen
nomføre fastsatt aktivitet med sikte på å komme i 
arbeid, men allikevel ikke lenger enn fire år. Depar
tementet foreslår videre at stønadsperioden i sær
lige tilfeller skal kunne forlenges i en begrenset 
periode. Departementet foreslår dessuten at det 
skal kunne gis nærmere forskrift om varigheten. 
Departementet legger videre opp til at det i for
skrift skal fastsettes at vedtak om arbeidsavkla
ringspenger maksimalt skal fattes for ett år om 
gangen. Departementet foreslår også at det skal 
kunne gis arbeidsavklaringspenger i inntil tre 
måneder etter at en person er satt i stand til å 
skaffe seg arbeid som han eller hun kan utføre. Det 
vises til § 11-10. 

4.6 Oppfølgingstidspunkter


4.6.1 Gjeldende rett 

Det går ikke direkte fram av folketrygdloven kap. 
10, 11 og 12 hvordan Arbeids- og velferdsetaten 
skal følge opp mottakerne. 

Arbeids- og velferdsetaten skal i henhold til §§ 
10-8 tredje ledd annet punktum og 12-9 annet ledd 
i samarbeid med mottakere av rehabiliteringspen
ger og tidsbegrenset uførestønad utarbeide en 
individuell oppfølgingsplan. For mottakere av attfø
ringspenger går det fram av Arbeids- og velferdse
tatens retningslinjer at det skal utarbeides indivi
duelle handlingsplaner. 

For mottakere av rehabiliteringspenger skal 
Arbeids- og velferdsetaten så tidlig som mulig, og 
senest når vedkommende har mottatt rehabilite
ringspenger i seks måneder, vurdere om yrkesret
tet attføring bør prøves, jf. § 10-8 annet og sjette 
ledd. 

4.6.2 Høringsnotatet 

Departementet foreslo at det skal gå fram av loven 
at det ved innvilgelsen av ytelsen skal fastsettes 
tidspunkter der Arbeids- og velferdsetaten 
sammen med mottakeren skal vurdere om motta
keren har den ønskede progresjonen i forhold til å 
komme i arbeid. Departementet foreslo at disse 
tidspunktene kalles oppfølgingstidspunkter. Det 
ble videre varslet at departementet også ville vur
dere hvorvidt det er behov for å lovfeste et mini
mumskrav til hvor ofte det skal avtales oppføl
gingstidspunkter. Departementet ba om høringsin
stansenes synspunkter på dette. 

4.6.3 Høringsinstansenes merknader 

Alle høringsinstansene som uttaler seg om spørs
målet er positive til at det legges opp til en tettere 
og mer formalisert oppfølging i form av oppføl
gingstidspunkter. Handels og servicenæringens 
Hovedorganisasjon (HSH) ønsker en kombinasjon 
av ett års vedtaksperiode og et minimumsantall 
oppfølgingstidspunkter. Høyskolen i Telemark og 
Sosial- og helsedirektoratet ønsker minimumskrav 
til hvor ofte det skal avtales oppfølgingstidspunk
ter. Forum for arbeidstrening synes ikke at det er 
nødvendig å lovfeste et minimumskrav for antall 
oppfølgingstidspunkter. Arbeids- og velferdsdirekto
ratet «er enig i at tett og god oppfølging er viktig av 
mange årsaker. Det vil spesielt være viktig for å få 
folk tilbake i arbeid. Etter vårt syn er det imidlertid 
ikke lurt å lovfeste tidspunkter/hyppighet for opp
følgingspunktene. Det vil være individuelt hvor 
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hyppig oppfølging brukerne trenger, og vi viser 
blant annet til at brukergruppen er meget uensar
tet slik at brukerne har svært ulike behov for opp
følging. Samtidig vil behovet for oppfølging ofte 
endres over tid. Direktoratet understreker derfor 
viktigheten av at oppfølgingspunkter må fastsettes 
av NAV og bruker i fellesskap, basert på individu
elle behov og forutsetninger. Vi understreker at 
det er hensiktsmessig at lovverket ikke er til hin
der for individuell tilrettelegging ved at det fastset
tes for stramme rammer for oppfølging. Et mini
mumskrav som fastsettes i lovverket vil dessuten 
kunne anses som en «god nok standard», og der
med kunne virke som en «hvilepute». For å sikre at 
NAV gir brukerne den oppfølgingen de skal ha, 
bør man heller innføre gode ventetids- og oppføl
gingsindikatorer, god systemstøtte for evaluering 
av progresjon samt gode rutiner for innholdet i 
oppfølgingen. Vi mener dette håndteres best i ruti
ner og retningslinjer og ikke i form av lovbestem
melser. Direktoratet mener derfor at det er mest 
riktig ikke å lovfeste antall oppfølgingspunkter 
men at disse istedenfor bør fastsettes individuelt.» 

Kreftforeningen mener at det må være en gjensi
dighet i forpliktelser, slik at krav til bruker også 
gjenspeiles i krav til NAV for å sikre mest mulig 
likeverdighet og omforente beslutninger i forhold 
til aktivitetsplanen. Norges Handikapforbund 
(NHF) mener at «Dette må vurderes individuelt. 
På den måten kan NAV prioritere tettere oppføl
ging av den enkelte som har behov for NAVs kom
petanse og bistand. NHF har forståelse for at mis
bruk av ytelsen skal hindres. Derfor foreslår vi at 
det heller settes inn mer ressurser i tilfeller der det 
er grunn til å mistenke misbruk.» 

4.6.4	 Departementets vurderinger og 
forslag 

Det er dokumentert at overgangen til arbeid og til 
andre trygdeytelser øker når mottaker nærmer 
seg slutten av en ytelsesperiode. Når rehabilite
ringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset 
uførestønad erstattes av arbeidsavklaringspenger, 
mister en effekten med økt overgang til arbeid som 
en i dag har når en avslutter hver enkelt av disse 
ytelsene. 

Forslaget i avsnitt 4.5 om at den ytre varigheten 
for arbeidsavklaringspenger som hovedregel ikke 
skal være lenger enn fire år, vil sikre at de som i 
dag ville fått attføringspenger eller tidsbegrenset 
uførestønad, får et tydeligere stoppunkt for ytelsen 
enn i dag. I tillegg foreslås det at vedtak om 
arbeidsavklaringspenger som hovedregel skal fast
settes for en periode på maksimalt ett år av gangen. 

Formålet med oppfølgingstidspunkter er langt 
på vei det samme som formålet med å fastsette en 
ytre varighet. Oppfølgingstidspunktene skal bidra 
til at de samlede ressursene brukes best mulig i 
forhold til ytelsens formål og til å understreke for
pliktelsene til oppfølging fra Arbeids- og velferdse
taten og aktivitet fra mottakerens side, noe som 
igjen legger til rette for økt overgang til arbeid. 

Departementet mener at en mer systematisk 
og målrettet oppfølging tilpasset den enkelte mot-
taker er det viktigste tiltaket for å legge til rette for 
økt overgang til arbeid. Hva Arbeids- og velferdse
taten skal bidra med, hva mottakeren selv skal 
gjøre for å komme i arbeid og hvor ofte og hvordan 
den konkrete oppfølgingen gjøres, skal derfor ned
felles i den enkelte mottakerens aktivitetsplan. For
målet med Arbeids- og velferdsetatens oppfølging 
skal både være å sikre at mottakeren får den nød
vendige bistand og oppmuntring for å komme i 
arbeid, kontrollere at mottakeren følger opp sin del 
av forpliktelsene og å vurdere om de øvrige vilkå
rene for rett til ytelsen fortsatt er oppfylt. I forbin
delse med den individuelle oppfølgingen vil 
Arbeids- og velferdsetaten derfor i samarbeid med 
mottakeren måtte gjennomgå status i saken for å 
sikre at den aktivitet som er fastsatt fortsatt er nød
vendig og hensiktsmessig for at vedkommende 
skal kunne komme i arbeid. Departementet legger 
ikke opp til at det skal stilles krav om at etaten og 
mottakeren må møtes fysisk. 

Departementet er opptatt av at Arbeids- og vel
ferdsetatens ressurser til oppfølging skal brukes 
mest mulig effektivt. Hvor hyppig og hvordan den 
enkelte mottakeren bør følges opp vil bl.a. avhenge 
av vedkommendes helse og øvrige forutsetninger 
og av hvilken bistand de skal ha. Departementet 
foreslår derfor at det skal gå fram av loven at mot
takerne av arbeidsavklaringspenger skal få jevnlig 
oppfølging av Arbeids- og velferdsetaten, men at 
innretningen av oppfølgingen fastsettes i forskrift. 
Forslaget om å innføre en standardisert egenrap
portering gjennom innsending av meldekort vil 
kunne bli et viktig verktøy for å plukke ut motta
kere som bør følges opp utenom de fastsatte opp
følgingstidspunktene, for eksempel når mottaker 
rapporterer at de ikke gjennomfører fastsatt aktivi
tet. Vurderingen skal ta utgangspunkt i arbeidsev
nevurderingen og aktivitetsplanen. Resultatet av 
vurderingen kan bli en justering av aktivitetspla
nen eller stans av ytelsen. Det kan også være aktu
elt å avtale nye oppfølgingstidspunkter. 

Departementet foreslår at mottakerne av 
arbeidsavklaringspenger skal få jevnlig oppfølging 
fra Arbeids- og velferdsetaten. Departementet 
foreslår videre at innretningen av oppfølgingen 
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fastsettes i forskrift og at det i forbindelse med inn
vilgelse av arbeidsavklaringspenger og tilleggsstø
nader skal avtales individuelle oppfølgingstids
punkter der Arbeids- og velferdsetaten sammen 
med mottaker skal vurdere om vilkårene for rett til 
ytelse fortsatt er oppfylt, og om han eller hun har 
den ønskede framdriften i forhold til målet om å 
komme i arbeid. Det vises til § 11-11. 

4.7	 Stønader til dekning av ekstra
utgifter som følger av gjennom
føringen av et arbeidsrettet tiltak 
(tilleggsstønader) 

4.7.1 Gjeldende rett 

Attføringsstønader gis til hel eller delvis dekning 
av bestemte utgifter som mottaker har i forbin
delse med gjennomføringen av nødvendige og hen
siktsmessige attføringstiltak, jf. § 11-8 og forskrift 
om ytelser under yrkesrettet attføring av 11. sep
tember 2001 nr. 1079 kapittel 2. Noen av stønadene 
kan også gis til dekning av merutgifter som ved
kommende har i forbindelse med utredning eller i 
forbindelse med nytt arbeid etter avsluttet attfø
ring. Det er et vilkår for rett til attføringsstønader 
at en er mellom 16 og 67 år og på grunn av sykdom, 
skade eller lyte har fått inntektsevnen varig nedsatt 
eller fått muligheten til å velge yrke eller arbeids
plass vesentlig innskrenket. I motsetning til det 
som gjelder for rett til attføringspenger kreves det 
ikke at inntektsevnen skal være redusert med 
minst halvparten. Mottaker må som hovedregel bo 
og oppholde seg i Norge. 

Attføringsstønad gis til dekning av ekstrautgif
ter til arbeidstreningsplass, fadder, bøker og 
undervisningsmateriell, skolepenger, semesterav
gift og eksamensgebyr, daglige reiseutgifter, hjem
reiser, flytting, barnetilsyn og boutgifter. Personer 
som mottar ordinær lønn gjennom tiltaket eller 
mottar sykepenger etter folketrygdloven kapittel 
8, får ikke dekket ekstrautgifter til boutgifter, dag
lige reiser, hjemreiser, flytting eller barnetilsyn. 

Til mottakere av rehabiliteringspenger kan det 
gis reisetilskott under tidsbegrenset aktivisering 
og arbeidstrening til dekning av nødvendige utgif
ter til daglige reiser i forbindelse med gjennomfø
ringen av tiltaket, jf. § 10-7 fjerde ledd. Videre kan 
det gis reisetilskott i stedet for rehabiliteringspen
ger dersom vedkommende midlertidig ikke kan 
reise på vanlig måte til og fra arbeids- eller under
visningsstedet på grunn av sykdom eller skade, jf. 
§ 10-7 femte ledd. 

Det gis ikke tilsvarende stønader til mottakere 
av tidsbegrenset uførestønad. 

4.7.2 Høringsnotatet 

Departementet foreslo at det skal kunne gis stønad 
til dekning av ekstrautgifter til bøker og undervis
ningsmateriell, daglige reiseutgifter, hjemreiser, 
flytting, barnetilsyn og boutgifter. Det ble foreslått 
at målgruppen, som i dag, skal være personer mel
lom 16 og 67 år som gjennomfører arbeidsrettede 
tiltak. Det ble videre foreslått at det skal være et vil
kår at mottaker på grunn av sykdom, skade eller 
lyte har fått sin arbeidsevne nedsatt i en slik grad at 
vedkommende hindres i å skaffe seg eller beholde 
inntektsgivende arbeid. Departementet foreslo at 
de materielle reglene for stønadene skal være de 
samme som for dagens attføringsstønader. Depar
tementet la videre opp til at reisestønaden som i 
dag gis etter § 10-7 fjerde ledd, vil falle inn under 
bestemmelsen om dekning av utgifter til daglige 
reiser i forbindelse med utredning eller gjennom
føring av et arbeidsrettet tiltak. Departementet 
foreslo dessuten at det skal kunne ytes tilskudd til 
dekning av nødvendige ekstrautgifter til daglige 
reiser i stedet for arbeidsavklaringspenger dersom 
mottaker er i stand til å arbeide, men på grunn av 
sykdom eller skade midlertidig ikke kan reise på 
vanlig måte til og fra arbeids- eller undervisnings
stedet. Det ble foreslått at tilskuddet i slike tilfeller 
skal begrenses til det beløpet som vedkommende 
ville ha fått utbetalt i arbeidsavklaringspenger for 
samme tidsrom. 

Departementet foreslo at stønader til arbeids
trening, fadder og skolepenger, semesteravgift og 
eksamensgebyr, skulle videreføres som arbeids
markedstiltak i forskrift om arbeidsmarkedstiltak 
av 20. desember 2001 nr. 1544, hjemlet i arbeids
markedsloven. 

4.7.3 Høringsinstansenes merknader 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund mener at det 
er ryddigst å ha stønadene i folketrygdloven kap. 
11. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) 
og Norges Handikapforbund mener det er en fordel 
å samle regelverket om stønader, men støtter ikke 
at den materielle retten til tiltak svekkes. Att
føringsbedriftene støtter samling under forutset
ning av at stønadene overslagsbevilges. Norsk att
føringsforum er bekymret over forlaget om å ram
mefinansiere tilleggsstønadene. Sosial- og 
helsedirektoratet mener at brukernes rettssikker
het svekkes når Trygderetten ikke lenger skal 
kunne prøve vurderingen av hvilke tiltak som 
anses som nødvendige og hensiktsmessige. «Det 
er usikkert hvorvidt en arbeidsevnevurdering og 
plan i praksis vil sikre at disse fortsatt vil få tilgang 
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på nødvendige og hensiktsmessige tiltak dersom 
det ikke gis rett til tiltakene.» Arbeids- og velferdsdi
rektoratet støtter forslaget. Direktoratet peker imid
lertid på at det i utkastet til lovtekst er uklart om 
det også stilles krav om at arbeidsevnen skal være 
redusert med minst halvparten for å få tilleggsytel
ser. 

4.7.4	 Departementets vurderinger og 
forslag 

Regjeringen foreslo i St.meld. nr. 9 (2006-2007) at 
tilgangen til tiltak skal være uavhengig av hvilken 
livsoppholdsytelse en mottar. Stortinget sluttet seg 
til dette, jf. Innst.S. nr. 148 (2006-2007). Departe
mentet mener at stønad til arbeidstreningsplass, 
fadder og skolepenger, semesteravgift og eksa
mensgebyr i realiteten er betaling for tjenester 
eller virkemidler som anskaffes fra ulike leveran
dører. Dersom en legger stønad til arbeidstrening, 
fadder og skolepenger, semesteravgift og eksa
mensgebyr inn i folketrygdloven kap. 11, opprett
holdes det en ulikhet i tjenestetilbudet mellom 
arbeids- og velferdsforvaltningens ulike brukere. 
Dekning av denne form for utgifter bør derfor etter 
departementets syn reguleres på samme måte som 
andre arbeidsmarkedstjenester. 

De fleste av dagens attføringsstønader gir mot-
taker en økonomisk kompensasjon for nærmere 
bestemte merutgifter som vedkommende blir 
påført under utredning eller under gjennomføring 
av et attføringstiltak. Dette gjelder bl.a. stønad til 
dekning av utgifter til reise, boutgifter og barnetil
syn. Ettersom disse utgiftene er direkte knyttet til 
den aktiviteten mottaker gjennomfører for å 
komme i arbeid, er det etter departementets syn 
mest hensiktsmessig om disse fortsatt reguleres i 
folketrygdloven og blir overslagsbevilget. 

Å flytte dagens attføringsstønad til skolepen
ger, arbeidstrening og fadder fra folketrygdloven 
til forskrift med hjemmel i arbeidsmarkedsloven, 
vil bidra til å bygge ned skillet mellom de ulike bru
kergruppene, men kan for dagens mottakere av 
attføringspenger oppfattes å gi dårligere formelle 
rettigheter. De som i dag fyller vilkårene for attfø
ringsytelser har et klart behov for arbeidsrettet 
bistand, og vil på grunn av dette være høyt priori
tert i forhold til tildeling av tiltak og tjenester fra 
Arbeids- og velferdsetaten. I praksis er det derfor 
først og fremst et bevilgningsspørsmål om disse 
fortsatt vil få et tilfredsstillende tilbud. Det vil der
med ikke nødvendigvis innebære noen stor end-
ring i forhold til dagens situasjon. 

Forslaget må også ses i sammenheng med for
slaget om rett til arbeidsevnevurdering, som i prak

sis vil ha stor betydning for hvilke tilbud brukerne 
skal gis. Departementet foreslår at stønadene til 
arbeidstrening, fadder og skolepenger, semester
avgift og eksamensgebyr flyttes til forskrift med 
hjemmel i arbeidsmarkedsloven. 

Departementet viser for øvrig til den varslede 
gjennomgangen av klage- og ankesystemet i 
arbeids- og velferdsforvaltningen, og at en i denne 
forbindelsen også vil se på Trygderettens kompe
tanse. 

Departementet presiserer at kravet om at 
arbeidsevnen skal være redusert med minst halv
parten utelukkende er knyttet til arbeidsavkla
ringspenger. Dette kravet finnes derfor bare i 
utkastet til § 11-13 som omhandler retten til livs
oppholdsytelsen og ikke i utkastet til § 11-12 som 
omhandler retten til tilleggsstønader. 

Departementet foreslår at en person som gjen
nomfører et arbeidsrettet tiltak skal kunne få til
leggsstønad til dekning av utgifter til bøker og 
undervisningsmateriell. Departementet foreslår 
videre at en person som gjennomfører et arbeids
rettet tiltak og ikke har ordinær lønn gjennom til
taksdeltakelsen, eller mottar sykepenger etter 
lovens kapittel 8, kan gis tilleggsstønad til dekning 
av utgifter til daglige reiser, hjemreiser, flytting fra 
hjemstedet, barnetilsyn og bolig. Departementet 
foreslår videre at det til personer som på grunn av 
sykdom eller skade midlertidig ikke kan reise på 
vanlig måte til og fra arbeids- eller undervisnings
stedet, i stedet for arbeidsavklaringspenger skal 
kunne gis tilleggsstønad til dekning av nødvendige 
ekstra transportutgifter til daglige reiser. Departe
mentet foreslår dessuten at det skal kunne gis for
skrifter om tilleggsstønadene. Det vises til § 11-12. 

4.8 Arbeidsavklaringspenger 

4.8.1	 Når ytelsen skal kunne gis 

4.8.1.1 Gjeldende rett 

Rehabiliteringspenger gis når arbeidsevnen er 
nedsatt med minst halvparten, jf. § 10-8. I sluttfasen 
av en periode hvor en person er under medisinsk 
rehabilitering, kan det gis rehabiliteringspenger i 
inntil seks måneder også når arbeidsevnen er ned
satt med 20 til 50 prosent. Dette innebærer at per
soner som har hatt minst 50 prosent nedsatt 
arbeidsevne i sykepengefasen, men som trapper 
opp arbeidsinnsatsen, kan gå over på rehabilite
ringspenger selv om arbeidsevnen er nedsatt med 
mindre enn 50 prosent. Det innebærer også at en 
person kan fortsette å motta rehabiliteringspenger 
selv om arbeidsevnen ikke lenger er redusert med 
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minst halvparten. Det er et vilkår at vedkommende 
i den forutgående perioden har mottatt sykepen
ger eller rehabiliteringspenger, og at arbeidsevnen 
da var nedsatt med minst halvparten. I særlige til-
feller kan perioden forlenges med ytterligere seks 
måneder. 

Studenter under 26 år som har vært arbeidsu
føre som følge av alvorlig sykdom kan få rehabilite
ringspenger når de har vært sammenhengende 
syke i minst 20 uker. Rehabiliteringspenger kan 
også gis til personer som tidligere har mottatt reha
biliteringspenger, men som innen ett år igjen blir 
arbeidsuføre som følge av samme sykdom. Rehabi
literingspenger kan videre gis til personer som tid
ligere har mottatt rehabiliteringspenger, og som 
innen seks måneder igjen blir arbeidsuføre som 
følge av en annen sykdom mens vedkommende er 
i arbeid uten å ha opparbeidet seg rett til sykepen
ger. 

Attføringspenger gis til personer som har tapt 
minst halvparten av sin inntektsevne i den tiden 
vedkommende gjennomfører et yrkesrettet attfø
ringstiltak. Attføringspenger kan også gis i vente
tid før et attføringstiltak blir satt i verk, i ventetid i 
løpet av attføringen, i ventetid på høvelig arbeid og 
i ventetid når personen pga. sykdom skal vurderes 
for andre trygdeytelser. 

Tidsbegrenset uførestønad gis når evnen til å 
utføre inntektsgivende arbeid er varig nedsatt med 
minst halvparten, jf. § 12-7. 

Kravet om at inntektsevnen/arbeidsevnen skal 
være nedsatt med minst halvparten må være opp
fylt når ytelsene innvilges. 

4.8.1.2 Høringsnotatet 

Departementet foreslo at det skal kunne gis 
arbeidsavklaringspenger til personer som har fått 
sin arbeidsevne redusert med minst halvparten 
mens de gjennomgår medisinsk behandling, deltar 
på et arbeidsrettet tiltak, eller etter å ha prøvd slike 
tiltak fortsatt anses å ha en viss mulighet for å 
komme i arbeid, og får oppfølging fra Arbeids- og 
velferdsetaten. Departementet foreslo videre at 
personer som tidligere har mottatt arbeidsavkla
ringspenger, men som innen ett år igjen blir 
arbeidsuføre som følge av samme sykdom skal 
kunne få arbeidsavklaringspenger selv om nedset
telsen av arbeidsevnen er forbigående. Departe
mentet foreslo også at personer som tidligere har 
mottatt arbeidsavklaringspenger, og som innen 
seks måneder igjen blir arbeidsuføre grunnet en 
annen sykdom mens vedkommende er i arbeid 
uten å ha opparbeidet seg rett til sykepenger, skal 
kunne få arbeidsavklaringspenger. Departementet 

foreslo dessuten at det skulle kunne gis arbeidsav
klaringspenger i nærmere angitte venteperioder. 

4.8.1.3 Høringsinstansenes merknader 

Arbeidsgiverforeningen Spekter, Handels- og service
næringens Hovedorganisasjon og Næringslivets 
hovedorganisasjon støtter forslaget om å videreføre 
kravet om at arbeidsevnen skal være nedsatt med 
minst halvparten. Mange av høringsinstansene 
mener imidlertid at det bør være anledning til å til
stå arbeidsavklaringspenger også når arbeidsev
nen er nedsatt med mindre enn halvparten. Sosial
og helsedirektoratet mener at «vesentlig nedsatt» er 
et bedre kriterium. Statens Pensjonskasse minner 
om at tjenestepensjonsordningene ikke har en til
svarende begrensning, og at det derfor vil kunne 
tilstås offentlig tjenestepensjon ved en lavere 
uføregrad enn 50 pst. De viser til at dette elementet 
oppleves som både hensiktsmessig og smidig og at 
det ikke foreligger planer om endringer på dette 
punktet. De peker også på at de fortsatt vil utbetale 
sine ytelser i tilfeller der personer må gå over i 
lavere betalt arbeid. UNIO skriver: «Vi tror dessu
ten at økonomisk kompensasjon også for mindre 
nedsatt arbeidsevne kan medføre at folk holder seg 
lenger i arbeid og ikke vegrer seg mot å øke sin stil
lingsandel til over 50 %, i frykt for å miste inntekts
sikringen». Akademikerne anser at «en slik endring 
vil kunne bidra til det motsatte av det som blir sik
temålet; å få folk raskest mulig tilbake i arbeid. 
Resultatet kan isteden bli at det blir gitt ytelser 
med 50 % i lengre tidsrom enn det som er tilfellet i 
dag.» Arbeids- og velferdsdirektoratet er bekymret 
for at forslaget om at ytelsen ikke skal kunne gis til 
personer som har trappet opp arbeidsinnsatsen til 
over 50 prosent i sykepengefasen kan svekke ins
entivene til å øke arbeidsinnsatsen for de som har 
gradert sykmelding, men sier samtidig at denne 
problemstillingen ikke er enkel. Landsforeningen 
for hjerte- og lungesyke (LHL) mener at dette forsla
get kan medføre at en del på grunn av økonomi vil 
tvinges til å forsøke å arbeide mer enn det som er 
helsemessig tilrådelig og dermed risikerer tilbake
fall av sykdom og redusert arbeidsevne. De mener 
derfor at det fortsatt bør være mulig å gå fra gra
derte sykepenger under 50 % til tilsvarende eller 
lavere graderte arbeidsavklaringspenger. Arbeids
og velferdsdirektoratet mener at det bør gå fram av 
loven at arbeidsavklaringspenger også kan ytes i 
ventetid mens brukeren deltar i utarbeidelsen av 
aktivitetsplanen i henhold til forslaget om ny § 14a 
i arbeids- og velferdsforvaltningsloven. «Erfarings
messig kan det ta noe tid fra man finner at bruker 
fyller inngangsvilkårene til man har fått utledet pla
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nen fullstendig. Det er uheldig om bruker blir stå
ende uten ytelser i denne perioden.» Direktoratet 
stiller videre spørsmål ved om det er riktig å si at 
studenter som på grunn av sykdom må avbryte 
studiene har nedsatt arbeidsevne. «Derimot har de 
et behov for en pause fra studiene under behand
ling. Denne gruppen bør etter direktoratets syn i 
stedet ivaretas gjennom stønadsordninger tilknyt
tet utdanningssystemet, og ikke inngå i målgrup
pen for arbeidsavklaringspenger.» 

4.8.1.4 Departementets vurderinger og forslag 

Departementet ser at det i praksis kan være van
skelig å fastsette reduksjonen i arbeidsevnen i pro-
sent, og at det slik sett kunne være bedre å bruke 
en mer skjønnsmessig standard. Målgruppen for 
den nye ytelsen skal i hovedsak være den samme 
som for dagens rehabiliteringspenger, attførings
penger og tidsbegrenset uførestønad. Departe
mentet ser at det isolert sett virker mest logisk at 
en konsekvent legger til rette for å stimulere folk til 
å øke arbeidsinnsatsen gjennom hele helseaksen. 
For en ny ytelse vil utgangspunktet imidlertid 
måtte være at alle mottakerne skal ha det samme 
inngangsvilkåret. Mange av mottakerne av dagens 
ytelser har hatt sykepenger. Slik vil det også være 
for mottakerne av den nye ytelsen. Dersom dagens 
bestemmelse for mottakere av rehabiliteringspen
ger skulle gjøres gjeldende for hele målgruppen 
for arbeidsavklaringspenger, ville det medføre en 
betydelig uthuling av hovedregelen om at arbeids
evnen skal være nedsatt med minst halvparten. 
Departementet holder derfor fast ved at inngangs
kravet til arbeidsavklaringspenger skal være at 
arbeidsevnen er redusert med minst halvparten, 
dvs. at arbeidsevnen skal være redusert med minst 
halvparten når ytelsen innvilges. 

Departementet ønsker imidlertid å stimulere 
personer som allerede mottar en trygdeytelse til å 
øke sin arbeidsinnsats. I avsnitt 4.9.1.4 foreslås det 
derfor at arbeidsavklaringspengene, som dagens 
attføringspenger, først skal falle bort når mottaker 
jobber 60 prosent, og at arbeidsinnsatsen kan trap-
pes opp til 80 prosent i inntil seks måneder for per
soner som er nær ved å komme i fullt arbeid. 

Departementet er svært opptatt av at aktivitets
planene skal ha høy kvalitet slik at de blir et nyttig 
redskap for å få brukeren i arbeid. Dagens bestem
melser praktiseres slik at det gis folketrygdytelser 
mens det utarbeides handlingsplaner og oppføl
gingsplaner. Departementet foreslår at dette skal 

gå klart fram av loven. Departementet presiserer 
dessuten at formuleringen «i ventetid før behand
ling eller arbeidsrettede tiltak starter» også vil 
omfatte ventetider mellom tiltak. 

De fleste som setter fram krav om uførepensjon 
vil motta arbeidsavklaringspenger når de setter 
fram kravet. Departementet mener at en må unngå 
uheldige tilpasninger til regelverket og at bru
kerne opplever opphold i sine ytelser. 

Departementet viser til at dagens hovedregel 
for rehabiliteringspenger om venteperiode på ett 
år ikke foreslås videreført, og at det dermed heller 
ikke er behov for å videreføre noen særregel for 
studenter. Departementet mener imidlertid at 
arbeidsavklaringspenger skal kunne gis til studen
ter som har behov for aktiv behandling for å kunne 
gjenoppta studiene. 

Departementet foreslår at arbeidsavklarings
penger skal gis til medlem som har fått sin arbeids
evne nedsatt med minst halvparten, og som har 
behov for aktiv behandling eller arbeidsrettet til
tak, eller etter å ha prøvd slike tiltak fortsatt anses 
å ha en viss mulighet for å komme i arbeid, og får 
oppfølging fra Arbeids- og velferdsetaten. Departe
mentet foreslår videre at det også skal kunne gis 
arbeidsavklaringspenger i ventetid før aktiv 
behandling eller et arbeidsrettet tiltak starter, og i 
ventetid under utarbeidelse av aktivitetsplaner. 
Departementet foreslår også at arbeidsavklarings
penger skal kunne gis i inntil fire måneder når 
medlemmet som følge av sykdom skal vurderes for 
uførepensjon, og at perioden skal kunne forlenges 
i inntil fire nye måneder dersom krav om uførepen
sjon ikke er behandlet innen den fastsatte vedtaks
perioden. Departementet foreslår dessuten at 
arbeidsavklaringspenger skal kunne gis til med
lem som tidligere har mottatt arbeidsavklarings
penger, og igjen blir arbeidsufør som følge av en 
annen sykdom innen seks måneder mens vedkom
mende er i arbeid uten å ha opparbeidet ny rett til 
sykepenger etter kapittel 8. Departementet fore
slår også at arbeidsavklaringspenger skal kunne 
gis til medlem som tidligere har mottatt arbeids
avklaringspenger, og som igjen blir arbeidsufør 
som følge av samme sykdom innen ett år, selv om 
nedsettelsen av arbeidsevnen antas å være rent for
bigående. Departementet foreslår at ytelsen tid
ligst skal kunne gis fra kravstidspunktet. Departe
mentet foreslår også at det skal kunne gis forskrif
ter som utdyper lovens bestemmelser. Det vises til 
§ 11-13. 



32 Ot.prp. nr. 4 2008–2009
  Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og

aktivitetsplaner) 

4.8.2	 Grunnlag for beregning av arbeids
avklaringspenger og nivå 

4.8.2.1 Gjeldende rett 

Rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbe
grenset uførestønad beregnes på grunnlag av mot-
takers pensjonsgivende inntekt året forut for at 
inntektsevnen/arbeidsevnen ble nedsatt med 
minst halvparten. Attføringspenger kan alternativt 
beregnes på grunnlag av mottakers pensjonsgi
vende inntekt året før muligheten til å velge yrke 
ble vesentlig innskrenket. Dersom det gir et høy
ere grunnlag, kan det for alle ytelsene legges til 
grunn et gjennomsnitt av den pensjonsgivende inn
tekten i de tre siste årene før samme tidspunkt. 

Pensjonsgivende inntekt over 6G regnes ikke 
med i inntektsgrunnlaget for ytelsene. Begrens
ningen på 6G praktiseres imidlertid ulikt for de 
ulike ytelsene når gjennomsnittlig pensjonsgi
vende inntekt de tre siste årene legges til grunn. 
For rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uføres
tønad legges inntektsbegrensningen på 6G til 
grunn for hvert inntektsår. For attføringspenger 
brukes inntektsbegrensningen kun på sluttresulta
tet, dvs. på gjennomsnittet for de tre årene. 

For alle tre ytelsene skal den pensjonsgivende 
inntekten som ytelsen beregnes av reguleres i 
samsvar med endringer i grunnbeløpet fram til 
søknadstidspunktet. Beregningsgrunnlaget regu
leres senere i samsvar med endringer i grunnbelø
pet. 

Rehabiliteringspenger, attføringspenger og 
tidsbegrenset uførestønad utgjør 66 prosent av 
beregningsgrunnlaget. Minste årlige ytelse er 
1,8G. For de som får nedsatt arbeidsevnen før fylte 
26 år på grunn av en alvorlig og varig sykdom, 
skade eller lyte som er klart dokumentert, er min
steytelsen 2,4G. I Ot.prp. nr. 77 (2007-2008) Om lov 
om endringer i folketrygdloven og lov om supple
rande stønad til personar med kort butid i Noreg er 
det foreslått at minsteytelsene, med virkning fra 1. 
mai 2008 skal heves til hhv. 1,97G og 2,44G. Høy
ere minsteytelse for unge uføre kan først utbetales 
fra og med den måneden mottaker fyller 20 år. Ytel
sen gis for fem dager per uke og dagsatsen fram
kommer ved at den årlige ytelsen deles med 260. 

Mottakere av rehabiliteringspenger og attfø
ringspenger som forsørger barn, får et barnetil
legg på 27 kroner per dag per barn. Barnetillegget 
kan gis til begge foreldrene, dersom begge mottar 
ytelsen. Det kan i visse tilfeller også gis barnetil
legg til fosterforeldre. Ytelsen inklusive barnetil
legg kan ikke utgjøre mer enn 90 prosent av bereg
ningsgrunnlaget. 

Mottakere av tidsbegrenset uførestønad som 
forsørger barn, kan få et behovsprøvd barnetil
legg. Fullt barnetillegg tilsvarer 40 prosent av fol
ketrygdens grunnbeløp. Barnetillegget behovs
prøves i forhold til mottakers og ektefelles/sambo
ers inntekt. 

4.8.2.2 Høringsnotatet 

Departementet foreslo at arbeidsavklaringspen
gene skal beregnes på grunnlag av mottakers pen
sjonsgivende inntekt året før evnen til å utføre et 
inntektsgivende arbeid ble nedsatt med minst halv
parten. Dersom det gir et høyere grunnlag, skal 
gjennomsnittet av den pensjonsgivende inntekten i 
de tre siste årene før samme tidspunkt legges til 
grunn. Det ble foreslått at maksimalt beregnings
grunnlag settes til 6G, og at begrensningen, som 
for dagens rehabiliteringspenger og tidsbegrenset 
uførestønad, skal legges til grunn for hvert inn
tektsår. Det ble videre foreslått at inntekten som 
ytelsen beregnes på grunnlag av skal reguleres i 
samsvar med endringer i grunnbeløpet fram til 
søknadstidspunktet, og at beregningsgrunnlaget 
senere reguleres i samsvar med endringer i grunn
beløpet. 

Departementet foreslo at arbeidsavklarings
pengene skal utgjøre 66 prosent av beregnings
grunnlaget. Det ble videre foreslått at årlig minste
ytelse skal være 1,8G, men at den årlige minste
ytelse for unge uføre som får arbeidsevnen nedsatt 
før fylte 26 år på grunn av en alvorlig og varig syk
dom, skal være 2,4G. Det ble dessuten foreslått at 
ytelsen skal gis for fem dager per uke, og at ytelsen 
skal regnes som pensjonsgivende inntekt og skatt
legges som lønnsinntekt. 

Departementet foreslo at det skal gis et barne
tillegg til den som forsørger barn, og at dette gis 
med en fast sats per barn per dag. Det ble varslet at 
det legges opp til at barnetillegget minst skal være 
på samme nivå som for dagens rehabiliterings- og 
attføringspenger. Det ble foreslått at barnetilleg
get, som i dag, skal kunne gis til begge foreldrene 
og det skal som for dagens rehabiliterings- og att
føringspenger også kunne gis barnetillegg til fos
terforeldre. Arbeidsavklaringspenger inklusive 
barnetillegg skal imidlertid ikke kunne utgjøre 
mer enn 90 prosent av grunnlaget for beregning av 
arbeidsavklaringspenger. 

4.8.2.3 Høringsinstansenes merknader 

Grunnlag for beregning av arbeidsavklaringspenger 

LO mener at det «ikke er opplagt at den øvre inn
tektsbegrensningen bør være 6G, selv om hensy
net til å samordne med dagpenger og sykepenger 
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trekker i en slik retning. Et alternativ kunne være 
å sette grensen til 7,1 G slik det blir i den nye Fol
ketrygden.» Akademikerne mener at et maksimalt 
beregningsgrunnlag på 6G er for lavt. LO mener at 
det maksimale beregningsgrunnlaget må bereg
nes av gjennomsnittet av de tre siste årene og ikke 
for hvert enkelt inntektsår. De skriver: «LO kan 
ikke støtte forslaget om å stramme inn i beregnin
gen av dagpengegrunnlaget. Dersom en ønsker at 
inntektsbegrensingen på 6 G skal praktiseres likt 
for alle de midlertidige folketrygdytelsene, bør 
harmoniseringen skje oppover.» Arbeids- og vel
ferdsdirektoratet peker på at dagens praksis for att
føringspenger i større grad tar hensyn til personer 
som har hatt gradvis nedgang i inntekten over noe 
tid, f.eks. som følge av forsøk på tilpasning i 
arbeidslivet for å unngå overgang til helserelaterte 
ytelser, og ber om at departementet vurderer sitt 
standpunkt på nytt. 

Stønadsnivå 

Mange av de høringsinstansene som har uttalt seg 
om dette spørsmålet mener at det foreslåtte nivået 
på ytelsen er for lavt. Handels- og servicenæringens 
Hovedorganisasjon (HSH) støtter forslagene. «Det 
er etter vårt syn vesentlig at arbeid skal lønne seg 
mer enn mottak av ytelser fra folketrygden, også 
for de som har stor forsørgingsbyrde.» Funksjons
hemmedes Fellesorganisasjon (FFO) støtter forsla
get «under den klare forutsetning at alle tilleggsy
telser og kompensasjonsordning samt øvrige rele
vante kostnadsdekkende tiltak for mottakere av 
den nye stønaden de kommende årene gradvis for
bedres.» 

Hovedytelsen 

Flere av høringsinstansene, bl.a. Sosial- og helsedi
rektoratet og Oslo kommune peker på at det alle
rede er mange som har behov for supplerende 
sosialhjelp i tillegg til folketrygdytelsene de mot-
tar. Husbanken viser til V. Nordvik og P. Åhrens rap
port The Duration of Housing Allowance Claims 
and Labour Market disincentives. European Jour
nal of Housing Policy, Vol 5, No 2, 131 - 146, Aug. 
2005, som viser at den økonomiske forskjellen mel
lom det å være i lønnet arbeid og en situasjon som 
stønadsmottager er så stor at stønader har liten 
betydning for arbeidsdeltagelse, men at det kan 
gjøre en forskjell der stønadsmottager vurderer 
deltidsarbeid. Kirkens Bymisjon skriver: «Felles for 
mange av de mennesker Kirkens Bymisjon er i 
kontakt med er at de tilhører lavinntektsgrupper i 
samfunnet. Rusavhengighet, psykisk og somatisk 
sykdom, dobbeldiagnoser, kriminalitet, langtidsle

dighet, etnisk tilhørighet og gjeldsproblematikk er 
alle kjente årsaker til sosial og økonomisk fattig
dom. Et annet fellestrekk er at svært mange i disse 
kategoriene har liten eller ingen fartstid innenfor 
ordinært arbeidsliv. Det betyr at arbeidsavkla
ringspengene vil ligge fra 1,8 G - 3G for de fleste. 
Med skattetrekk vil ytelsene ligge godt under EUs 
fattigdomsgrense.» Norges Handikapforbund 
mener det bør vurderes om målgruppen for 
arbeidsavklaringspenger bør komme inn under 
skattebegrensningsregelen som gjelder for min
stepensjonister. Fellesorganisasjonen (FO) vil ha et 
oppstartstilskudd som skal dekke grunnleggende 
tannbehandling, innkjøp av nødvendige klær/sko 
og boligetablering etter behov. 

Minsteytelsen 

Arbeids- og velferdsdirektoratet peker på at minste
ytelsene i folketrygdloven er ulike og at forskjel
lene ikke synes godt nok begrunnet. Mange av 
høringsinstansene som har uttalt seg om dette 
spørsmålet mener at de foreslåtte minsteytelsene 
er for lave. Flere av høringsinstansene, bl.a. 
Arbeids- og velferdsdirektoratet, Sosial- og helsedirek
toratet og Norges Handikapforbund peker dessuten 
på at det er problematisk at minsteytelsen er lavere 
enn kvalifiseringsstønaden. Landsforeningen for 
hjerte- og lungesyke (LHL) skriver: «Unge uføre 
som mottar arbeidsavklaringspenger kan ofte ha 
behov for avklaringstiltak i en lang periode, og i 
denne perioden er mange av disse i en etablerings
fase og har mange utgifter. LHL mener derfor at et 
nivå på 2,4 G på avklaringspenger til unge uføre er 
for lavt og må økes betydelig.» FFO ønsker at unge 
uføre sikres en stønad som minst tilsvarer fire pen
sjonspoeng. 

Barnetillegg 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) skriver at 
«Arbeidsavklaringspenger skal være erstatning for 
bortfall av arbeidsinntekt. Etter NHOs syn bør det 
derfor ikke gis barnetillegg i ordningen. Barnetil
legg bidrar til å svekke arbeidslinjen.» Aleneforel
dreforeningen mener derimot at «Barnetillegg i 
uføreytelser er i dag behovsprøvd slik at de stø
nadsmottakerne som har lavest inntekt vil få en 
viss inntektssikring gjennom å motta barnetillegg 
til stønaden. Mottakere av uføreytelse er i hoved
sak personer som har vært stønadsmottakere over 
lang tid, og en stor andel av mottakerne er alene
forsørgere. Barnetillegget har derfor vært et virke
middel for å motvirke barnefattigdom og skape 
større likhet mellom sosiale grupper og barn i 
Norge. Vi mener derfor at det er svært uheldig å 
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frata denne gruppen deler av inntektsgrunnlaget 
når det i så stor grad rammer mennesker som har 
lav inntekt, er langtidssyke og som i tillegg har 
omsorg for barn. Med tanke på utjamning og fattig
domsbekjempelse anbefaler vi at barnetillegget i 
den nye stønaden gjøres som den er i dagens uføre
ytelser.» Barneombudet ber om at det i vurderingen 
av nivået på barnetillegget, «legges stor vekt på 
den belastning det er for barn å vokse opp i en fami
lie med vedvarende dårlig økonomi, og at barnetil
legget legges på et nivå som sikrer barn verdige 
levekår».  «For Kreftforeningen er det helt essensi
elt at ikke barnefamilier skal komme dårligere ut 
med ny ordning sammenlignet med dagens ord
ning. Når målet med den nye ytelse er å bistå blant 
annet mennesker med til dels svært svekket helse 
å komme tilbake til arbeidslivet, er ikke en forrin
gelse av disse familiers levekår veien å gå. Vi opp
fordrer derfor departementet sterkt om å vurdere 
dette forslaget på nytt.» «Kirkens Bymisjon mener 
at barnetillegget må være på et langt høyere nivå 
enn de daglige kr. 27,- pr barn. En slik sats betyr i 
praksis trange økonomiske levekår og avhengig
het av supplerende sosialhjelp. Det vil bety barne
fattigdom. 4 år er lang tid for et barn - den tid det på 
det meste kan ta før foreldrene er i arbeid ved full
ført avklaringstid. Vi vil at her må barnets beste stå 
i fokus. Derfor må nåværende barnetillegg i uføre
trygd være normgivende for barnetillegget i den 
nye stønaden.» Norges Handikapforbund mener at 
et behovsprøvd barnetillegg vil være et treffsik
kert tiltak i fattigdomsbekjempelsen. Sosial- og hel
sedirektoratet skriver: «Vi vet at ca. 30 000 barn 
årlig lever i familier som mottar økonomisk stønad 
etter sosialtjenesteloven. Barnefamilier kan ha 
særlige behov, og hensynet til at barna skal ha en 
så normal oppvekst som mulig må tillegges vekt. 
Vanskelige økonomiske forhold preger barnas 
oppvekstvilkår, og det kan være godt forebyg
gende arbeid for barn å sørge for at disse familiene 
er i stand til å gi barna tryggere materielle kår. 
Sosial- og helsedirektoratet mener at barnetilleg
gets størrelse må være tilstrekkelig til at familiens 
totale inntekter sikrer at barna får mulighet til å 
delta i aktiviteter som ivaretar sosial inkludering. 
Med hjemmel i sosialtjenesteloven § 5-1 er det gitt 
statlige veiledende retningslinjer for utmåling av 
stønad til livsopphold. I disse satsene er det diffe
rensiert mellom barn i forskjellige aldrer, begrun
net med at det er mer kostbart å forsørge eldre enn 
yngre barn. Sosial- og helsedirektoratet mener at 
dette er hensyn som bør vektlegges også ved fast
settelsen av barnetillegget til arbeidsavklarings
penger.» 

4.8.2.4 Departementets vurderinger og forslag 

Grunnlaget for beregning av arbeidsavklarings
penger 

Arbeidsavklaringspenger skal gi en rimelig kom
pensasjon for personens inntektsbortfall. Dette bør 
også avspeile seg i reglene for fastsetting av grunn
laget ytelsen skal beregnes av. Det foreslås derfor 
at grunnlaget skal fastsettes ut fra den pensjons
givende inntekten i året før arbeidsevnen ble ned
satt med minst halvparten, men maksimalt 6G. For 
enkelte kan inntekten variere de siste årene før 
arbeidsevnen blir redusert. Departementet fore
slår derfor at en da isteden skal kunne få fastsatt 
grunnlaget til gjennomsnittet av de tre siste årene, 
og at taket på 6G skal fastsettes med utgangspunkt 
i gjennomsnittet for treårsperioden framfor for 
hvert enkelt år. 

Alle de midlertidige folketrygdytelsene har et 
inntektstak på 6G. Departementet legger til grunn 
at dette også skal gjelde for arbeidsavklaringspen
ger. 

Nivå på ytelsen 

Det er viktig å sikre inntekt for personer som får 
bistand og oppfølging for å komme i arbeid. Slutt
målet er imidlertid å forsørge seg selv ved eget 
arbeid. Ved fastsettelsen av stønadsnivået må det 
tas hensyn til begge disse forholdene. Det må også 
tas hensyn til at mottakerne av midlertidige ytelser 
vil ha bedre muligheter for å påvirke sitt framtidige 
inntektsnivå enn personer som allerede har fått en 
varig ytelse. Regjeringen har i Ot.prp. nr. 77 (2007
2008) Om lov om endringer i folketrygdloven og 
lov om supplerande stønad for personar med kort 
butid i Noreg og St.prp.nr. 74 (2007-2008) Endrin
ger i bevilgninger under Arbeids- og inkluderings
departementet – Oppfølging av trygdeoppgjøret 
for 2008 (Heving av minsteytelser m.v.) foreslått at 
minsteytelsen, med virkning fra 1. mai 2008, skal 
økes til 1,97G dvs. fra 120 262 kr til 138 404 kr. Det 
ble samtidig foreslått at minsteytelsene til unge 
uføre som mottar rehabiliteringspenger, attførings
penger og tidsbegrenset uførestønad fra samme 
tidspunkt skulle økes fra 2,4G til 2,44G dvs. fra 
160 349 til 171 425 kroner. 

Fra 1998 har det vært vilkår for å komme inn i 
ordningen med høyere minsteytelse for unge uføre 
at arbeidsuførheten skyldes en varig og alvorlig 
sykdom, skade eller lyte som er klart dokumen
tert. Per 31.12.07 hadde fire prosent av mottakerne 
av rehabiliteringspenger, attføringspenger og tids
begrenset uførestønad en høyere minsteytelse. 
Departementet vil i forbindelse med oppfølgingen 

http:St.prp.nr
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av uførepensjonsutvalget komme tilbake med en 
vurdering av ordningen for unge uføre. 

Barnetillegg 

Barnetillegg, og da særlig behovsprøvde barnetil
legg, vil isolert sett redusere lønnsomheten av å 
arbeide fordi barnetillegget (gradvis) vil falle bort 
når man går fra å være stønadsmottaker til å bli 
lønnsmottaker (og motsatt). Fordelingshensyn til
sier imidlertid at det bør gis et barnetillegg til 
arbeidsavklaringspenger. Det må være felles 
regler for barnetillegg for alle mottakere av 
arbeidsavklaringspenger. Et standardisert tillegg 
per barn er enkelt å administrere og det er enkelt 
å forstå for mottakerne. Behovsprøvd barnetillegg 
gir en mer målrettet fordelingsprofil i favør av bar
nefamilier med lav inntekt og flere barn. Innenfor 
en gitt økonomisk ramme kan dermed behovs
prøvde tillegg være høyere for de som får slike til
legg enn et standardisert tillegg til alle stønadsmot
takere med barn. Behovsprøving er imidlertid 
betydelig mer komplisert. Det kan også føre til en 
kraftig reduksjon i den økonomiske lønnsomheten 
av økt arbeidsinntekt, noe som øker risikoen for å 
skape «stønadsfeller». Departementet foreslår på 
denne bakgrunn at mottakere av arbeidsavkla
ringspenger skal kunne motta et standardisert bar
netillegg. 

Departementet foreslår at grunnlaget for 
beregning av arbeidsavklaringspenger skal være 
personens pensjonsgivende inntekt i året før 
arbeidsevnen ble nedsatt med minst halvparten, 
men at den skal fastsettes ut fra gjennomsnittet av 
den pensjonsgivende inntekten i de tre siste kalen
derårene før samme tidspunkt dersom dette gir et 
høyere grunnlag. Departementet foreslår videre at 
den pensjonsgivende inntekten skal reguleres i 
samsvar med endringer i grunnbeløpet fram til 
søknadstidspunktet. Departementet foreslår dess
uten at pensjonsgivende inntekt over seks ganger 
grunnbeløpet ikke skal regnes med i grunnlaget 
for arbeidsavklaringspengene. Departementet 
foreslår også at grunnlaget for beregning av 
arbeidsavklaringspenger reguleres i samsvar med 
senere endringer i grunnbeløpet. Departementet 
foreslår at arbeidsavklaringspenger gis med 66 
prosent av grunnlaget og at minste årlige ytelse 
skal være 1,97 ganger grunnbeløpet. For et med
lem som får sin arbeidsevne nedsatt før fylte 26 år 
på grunn av en alvorlig og varig sykdom, skade 
eller lyte som er klart dokumentert, skal minste 
årlige ytelse være 2,44 ganger grunnbeløpet. Dette 
skal gjelde selv om medlemmet har vært mer enn 

50 prosent yrkesaktiv etter fylte 26 år dersom kra
vet settes fram før medlemmet fyller 36 år. 

Departementet foreslår at mottakere som for
sørger barn skal få et standardisert barnetillegg. 
Departementet foreslår dessuten at arbeidsavkla
ringspenger inklusive barnetillegg ikke skal kunne 
utgjøre mer enn 90 prosent av medlemmets grunn
lag for beregning av arbeidsavklaringspenger. 
Departementet foreslår videre at arbeidsavkla
ringspenger skal gis for fem dager per uke. Depar
tementet foreslår dessuten at det skal kunne gis 
nærmere forskrift om barnetilleggets størrelse. 
Det vises til §§ 11-15, 11-16 og 11-17. 

4.8.3 Meldeplikt og utbetalingsrutiner 

4.8.3.1 Gjeldende rett 

Alle mottakere av folketrygdytelser har en almin
nelig plikt til å melde fra om forhold som kan være 
avgjørende for om vedkommende har rett til ytel
sen, eller for ytelsens størrelse, jf. §§ 21-3 og 21-6. 

Mottakere av attføringspenger har i tillegg plikt 
til å melde seg for Arbeids- og velferdsetaten hver 
14. dag. I praksis gjøres dette ved at mottakerne 
fyller ut standardiserte meldekort som sendes til 
Arbeids- og velferdsetaten elektronisk, eller som 
ordinær post. Dersom vedkommende uten rimelig 
grunn unnlater å melde seg på den fastsatte 
datoen, faller retten til attføringsytelser bort fra og 
med den dagen vedkommende skulle ha meldt seg 
og inntil vedkommende melder seg igjen. Arbeids
og velferdsetaten skal frita mottaker fra plikten til å 
sende meldekort dersom det er unødig tyngende 
for vedkommende å overholde meldeplikten, jf. 
forskrift 11. september 2001 nr. 1079 om ytelser 
under yrkesrettet attføring § 1-2. Det er ingen til
svarende plikt til å sende meldekort eller melde 
seg for Arbeids- og velferdsetaten på fastsatte 
datoer for mottakere av rehabiliteringspenger og 
tidsbegrenset uførestønad. 

Rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uføres
tønad utbetales delvis forskuddsvis en gang i 
måneden. Attføringspenger utbetales etterskudds
vis hver 14. dag, basert på innsendte meldekort. 

4.8.3.2 Høringsnotatet 

Departementet foreslo at mottakerne av arbeidsav
klaringspenger skal melde seg hos Arbeids- og vel
ferdsetaten hver 14. dag, og at meldeplikten skulle 
gjennomføres ved bruk av standardiserte melde
kort på samme måte som for dagens attføringspen
gemottakere. Det ble foreslått at opplysningene 
som mottaker gir på meldekortet skal kunne leg
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ges til grunn for beregningen av utbetalingen, og 
for oppfølgingen av mottaker. 

Det ble foreslått at det skal kunne gis unntak fra 
plikten til å sende meldekort dersom det vil være 
unødig tyngende for mottaker å sende meldekort. 
Departementet foreslo at opplysninger som er nød
vendige for at utbetalingen skal bli korrekt, og til
bakemelding om gjennomføringen av fastsatt akti
vitet, i slike tilfeller må gis Arbeids- og velferdseta
ten på annen måte. Departementet foreslo videre 
at arbeidsavklaringspenger skal gis per dag og 
utbetales etterskuddsvis hver 14. dag. 

4.8.3.3 Høringsinstansenes merknader 

Høringsinstansene er delte i synet på dette forsla
get. Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) 
mener at meldeplikt vil virke tyngende for en del 
brukere og at det medfører et betydelig merarbeid 
for etaten. Fellesorganisasjonen kan ikke se at ord
ningen er formålstjenelig for noen og mener at den 
legger opp til unødvendig byråkrati. Høgskolen i 
Oslo mener at forslaget signaliserer mistillit til 
enkeltmennesket og at det vil kunne gi Arbeids- og 
velferdsetaten et dårlig rykte. Velferdsalliansen 
skriver at behovet for økonomisk forutsigbarhet 
bør veie tyngre enn risikoen for at et par promille 
av brukerne mottar feilutbetalinger. Kreftforenin
gen skriver: «Vi synes forslaget om at ny ytelse gis 
per dag og utbetales etterskuddsvis hver 14. dag 
framstår som ryddig, forutsigbart og administra
tivt hensiktsmessig.» Akademikerne støtter forsla
get i § 11-7 om meldeplikt til NAV ved bruk av stan
dardiserte meldekort hver 14. dag. Akademikerne 
skriver: «Dette vil bidra til å styrke kontakten mel
lom NAV og mottaker av ytelser og således bidra til 
å hindre misbruk og opprettholde fokus mot delta
kelse i arbeidslivet som mål. Arbeids- og velferds
direktoratet støtter forslaget om innføring av mel
dekort for mottakere av arbeidsavklaringspenger. 
«... dette innebærer effektivisering av ytelsesfor
valtningen i etaten. Dette baner i sin tur veien for 
ressursallokering i retning av bedret oppfølging av 
brukerne i NAV-kontorene. Videre er meldekort 
en god og effektiv måte å følge opp brukerne på til 
vanlig, samt at bruk av meldekort forebygger mis
brukssaker. Bevisførsel i trygdemisbrukssaker vil 
videre bli enklere dersom det dokumenteres for-
hold brukerne gjentatte ganger ikke har meldt fra 
om.» Flere av de høringsinstansene som støtter 
forslaget understreker at det er viktig at unntaksre
gelen brukes. Norges Handikapforbund skriver: 
«Meldeplikt hver 14. dag må kun gjelde der situa
sjonen forventes å endres hyppig. Lengre opphold 
i institusjon må automatisk være et kriterium for å 

slippe.» LO skriver at en unntaksbestemmelse 
også «er viktig i forhold til plikten om å sende mel
dekort, når en slik meldepliktordning vil oppleves 
som unødig tyngende for mottaker. En bør vurdere 
om det i lovteksten skal presiseres at dette unnta
ket alltid skal være vurdert for å sikre at hensynet 
til alvorlig syke blir tilstrekkelig ivaretatt.» Kreft
foreningen, Akademikerne og Næringslivets Hoved
organisasjon (NHO) støtter forslaget om etter
skuddsvis utbetaling hver 14. dag. NHO mener at 
det foreslåtte systemet ligner på det som er hoved
regelen for lønn. Oslo kommune mener at forslaget 
om utbetaling hver 14. dag gjør det vanskelig å 
planlegge sin økonomi og at det derfor bør være 
månedlige utbetalinger. Norges Handikapforbund 
skriver: «Etterskuddsvis utbetaling etter melde
kort kan gi fare for mer arbeid med alle som ikke 
har fått sendt meldekort. Det vil etter vår mening 
være enklere med forskuddsvis utbetaling, og 
trekk der personer har fått for mye, da dette trolig 
vil være unntaket.» Fellesorganisasjonen og Yrkes
organisasjonenes fellesorganisasjon (YS) er imot 
utbetaling hver 14. dag. 

4.8.3.4 Departementets vurderinger og forslag 

Det er en nær sammenheng mellom de foreslåtte 
bestemmelsene om reduksjon av ytelse i forhold til 
samtidig arbeidede timer, bruk av meldekort og 
etterskuddsvis utbetaling hver 14. dag. De materi
elle, tekniske og administrative endringene som 
foreslås må derfor ses under ett. Etterskuddsvis 
utbetaling gir en klar kobling mellom rett og plikt, 
ved at utbetalingene forutsetter at brukeren har 
gjennomført avtalte aktiviteter i perioden forut for 
utbetalingstidspunktet. Delvis forskuddsvis utbeta
ling kan føre til at opplysninger om arbeid først 
kommer frem til Arbeids- og velferdsetaten etter at 
ytelsen er utbetalt. Korrigeringen må da gjøres i 
etterkant ved at det må fattes vedtak om endring av 
det tidligere vedtaket og om tilbakekreving av feil
utbetalt ytelse. Dette er en ulempe for mottakeren 
og arbeidskrevende for etaten. 

Mottakerne av folketrygdytelser har allerede i 
dag en plikt til å gi Arbeids- og velferdsetaten opp
lysninger om forhold som har betydning for retten 
til, eller størrelsen på, ytelsen. Ved å systematisere 
rutinene for innhenting av denne typen opplysnin
ger, sikrer en at Arbeids- og velferdsetaten får de 
opplysningene som er nødvendige for å kunne 
beregne riktig ytelse før utbetaling skjer. Melde
kort sikrer i tillegg jevnlig kontakt mellom motta
ker og Arbeids- og velferdsetaten i faser hvor det 
ikke er naturlig med hyppige oppfølgingstidspunk
ter. 
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Erfaringene fra den gang ordningene med 
meldekort og etterskuddsvis utbetaling ble inn
ført for attføringspenger, er at det har bidratt til en 
betydelig effektivisering av utbetalingene av att
føringspenger. Blant mottakere av attføringspen
ger er det i dag 0,2 prosent som er unntatt fra plik
ten til å sende meldekort, og mange benytter seg 
av internettløsningen. Arbeids- og velferdsdirektora
tet skriver i sin høringsuttalelse: «Ved innføring av 
meldekort for nye grupper vil det antageligvis 
være en større gruppe som får fritak for melde
plikt når det gjelder AAP i forhold til dagens att
føringspenger.» Vurderingen av om unntak skal 
gis, skal baseres på hvor tyngende plikten er for 
den enkelte. Arbeids- og velferdsetaten skal av 
eget tiltak vurdere unntak for meldeplikten for 
den enkelte. Ved innføringen av en slik etter
skuddsvis utbetaling, vil mottakere av rehabilite
ringspenger og tidsbegrenset uførestønad, som et 
engangstilfelle, få en forskyvning i utbetalingen. 
Departementet forutsetter at Arbeids- og velferds
etaten gir informasjon til den enkelte mottaker i 
god til før endringen trer i kraft. 

Departementet foreslår at en for å ha rett til 
arbeidsavklaringspenger og tilleggstønader må 
melde seg til Arbeids- og velferdsetaten hver 14. 
dag og gi opplysninger som har betydning for ret-
ten til ytelsen. Departementet foreslår videre at 
dersom medlemmet uten rimelig grunn unnlater å 
melde seg på fastsatt dag, skal retten til arbeidsav
klaringspenger og tilleggsstønader falle bort fra og 
med den dagen medlemmet skulle ha meldt seg og 
inntil han eller hun melder seg på nytt, men at ytel
sen skal etterbetales dersom medlemmet har hatt 
rimelig grunn til å unnlate å melde seg. Departe
mentet foreslår videre at Arbeids- og velferdseta
ten helt eller delvis skal kunne frita medlemmet fra 
meldeplikten dersom det vil være unødig tyngende 
for medlemmet å overholde meldeplikten. Depar
tementet legger til grunn at fritak for meldeplikt 
skal kunne gjøres tilbake i tid dersom det i ettertid 
viser seg at bruker skulle vært fritatt for meldeplikt 
for kortere eller lengre perioder. Det vises til §§ 11
7 og 22-10 sjuende ledd. 

4.9	 Reduksjon av arbeidsavklarings
penger på grunn av samtidig 
arbeid eller ytelser fra nåværende 
eller tidligere arbeidsgiver 

4.9.1	 Reduksjon av arbeidsavklarings
penger på grunn av samtidig arbeid 

4.9.1.1 Gjeldende rett 

Mottakere som har mistet hele inntektsevnen/ 
arbeidsevnen, får fulle rehabiliteringspenger, attfø
ringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Der
som mottakeren bare har mistet en del av inntekts
evnen/arbeidsevnen, reduseres ytelsene slik at de 
kompenserer den delen som er tapt. 

For mottakere av rehabiliteringspenger fastset
tes det en uføregrad i forhold til inntektstapet og/ 
eller tapt arbeidstid, jf. § 10-12. Som hovedregel blir 
inntektstapet lagt til grunn for fastsettelsen av ufø
regraden fordi det er enkelt å fastslå og i de fleste 
tilfeller gir et riktig bilde av tapet i arbeidsevnen. 
Arbeids- og velferdsetaten praktiserer regelverket 
slik at mottakere av rehabiliteringspenger kan ha 
en inntektsøkning på 10 prosent uten at uføregra
den blir endret. Dette er begrunnet i at etaten skal 
slippe å fastsette ytelsen på nytt ved mindre inn
tektsendringer. Rehabiliteringspengene faller som 
hovedregel helt bort når mottakeren jobber mer 
enn 50 prosent. Mot slutten av rehabiliteringspen
geperioden kan mottaker få rehabiliteringspenger 
også når arbeidsevnen er nedsatt med mellom 20 
og 50 prosent. 

Attføringspenger reduseres i forhold til det 
antallet timer vedkommende arbeider, jf. § 11-13. 
Normal arbeidstid i yrket sammenholdes med fak
tisk tid i lønnet arbeid, og beregningene foretas for 
hver meldeperiode på to uker. Når mottakeren job
ber mer enn 60 prosent av normalarbeidstiden i det 
yrket vedkommende jobber i, faller attføringspen
gene helt bort. Det kan gjøres unntak fra regelen 
om faktisk arbeidet tid i de tilfeller der mottaker 
arbeider i tiltak med lav eller bare symbolsk lønn. I 
slike tilfeller reduseres ytelsen etter et lavere antall 
timer enn det vedkommende arbeider. Det kan 
også tas hensyn til om mottaker har reduserte 
muligheter til å utføre inntektsgivende arbeid som 
følge av attføringen. 

For personer som mottar tidsbegrenset uføres
tønad fastsettes det en uføregrad der inntektsmu
lighetene i ethvert arbeid som mottaker kan utføre 
sammenlignes med de inntektsmulighetene motta
ker hadde før uførheten oppsto, jf. § 12-11. Når det 
er gått ett år siden ytelsen ble innvilget eller uføre
graden ble forhøyet, kan mottaker ha en årlig pen
sjonsgivende inntekt (friinntekt) på 1G uten at ufø
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regraden skal revurderes, jf. § 12-12. Ved opptrap
ping av arbeidsinnsatsen kan mottaker få tidsbe
grenset uførestønad også når arbeidsevnen er ned
satt med mellom 20 og 50 prosent. Tidsbegrenset 
uførestønad graderes i intervaller på fem prosent. 

4.9.1.2 Høringsnotatet 

Departementet foreslo at arbeidsavklaringspenger 
(grunnytelse og barnetillegg) skal reduseres mot 
arbeidede timer i lønnet arbeid. Det ble videre fore
slått at utgangspunktet for beregningen skal være 
en normalarbeidstid på 37,5 timer per uke og timer 
med lønnet arbeid, og at beregningene skal foretas 
for hver meldeperiode på to uker. Departementet 
foreslo videre at ytelsen skal falle helt bort når mot-
taker jobber mer enn 60 prosent (terskelverdi). 
For å understøtte overgangen til arbeid, foreslo 
departementet at terskelverdien skal kunne økes 
til 80 prosent de siste seks månedene vedkom
mende mottar ytelsen. 

Departementet foreslo dessuten at det skal 
kunne tas hensyn til mottakers reelle muligheter 
for arbeid og inntekt. Departementet foreslo 
videre at arbeidsavklaringspengene skal kunne 
reduseres med et lavere antall timer enn det time
antall som faktisk arbeides, dersom mottaker 
arbeider i tiltak i henhold til aktivitetsplan uten 
lønn eller med lønn inntil 1G. Departementet fore
slo dessuten at det i forskrift skal kunne gis mulig
het til å fravike hovedregelen om reduksjon av 
arbeidsavklaringspenger på grunn av samtidig 
arbeid. 

4.9.1.3 Høringsinstansenes merknader 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) støtter 
forslaget om at det gis fulle arbeidsavklaringspen
ger når hele arbeidsevnen er tapt og bortfall av 
arbeidsavklaringspenger når mottaker jobber mer 
enn 60 prosent. NHO støtter også at denne terskel
verdien kan økes til 80 prosent de siste seks måne
dene vedkommende mottar ytelsen. Sosial- og hel
sedirektoratet mener at det kan ha utilsiktede kon
sekvenser å ta bort friinntekten. «For det første gir 
dagens modell mottakere av tidsbegrenset uføres
tønad mulighet til å tjene 1G, noe som har bidratt 
til egenutvikling/egentrening ved at disse har hatt 
mulighet for å utvikle en begrenset arbeidsevne... 
For det andre har dagens ordning medvirket til at 
flere har vært selvhjulpne, og at det ikke har vært 
nødvendig med supplerende økonomisk sosial
hjelp for å dekke nødvendige livsoppholdsutgif
ter.» Velferdsalliansen mener at det vil være mer 
hensiktsmessig med en gradering på 20 % arbeid 
og 80 % stønad for hele tiltaksperioden. Kommunal 

Landspensjonskasse (KLP) skriver: «KLP støtter 
nedgang til 20 % i avslutningsfasen, da vi tror flek
sibilitet er viktig ved tilbakeføring til arbeidslivet». 
Arbeids- og velferdsdirektoratet skriver at det ikke 
vil være mulig på forhånd å fastslå når brukerne 
starter på de siste seks måneder av sin periode 
med arbeidsavklaringspenger og at Arbeids- og 
velferdsetaten derfor ikke vil kunne administrere 
en ordning på den måten departementet har fore
slått. «Et alternativt forslag vil kunne være å uteluk
kende knytte denne forhøyede terskelverdien til 
perioden i ventetid på arbeid. Fordelen med dette 
alternativet, er at brukerne og etaten på forhånd 
vet nøyaktig til hvilket tidspunkt det evt. skal innvil
ges forhøyet terskelverdi.» 

4.9.1.4 Departementets vurderinger og forslag 

Friinntekt passer etter departementets syn ikke 
inn i en arbeidsrettet og midlertidig ytelse. Friinn
tekten gjør det også økonomisk mindre lønnsomt å 
gå fra trygd (kombinert med noe arbeidsinntekt) 
til arbeid. 

Reglene for reduksjon av ytelse har stor betyd
ning for hvor lønnsomt det er å arbeide sammenlig
net med kun å motta ytelsen. Det bør alltid lønne 
seg for mottaker å øke arbeidsinnsatsen. Det bør 
ikke være mer attraktivt å kombinere trygd og del
tidsarbeid enn å ha fulltidsarbeid.  

Normalt gir faktisk arbeidet tid i lønnet arbeid 
et riktig inntrykk av den enkeltes evne til å utføre 
inntektsgivende arbeid og et godt bilde av hvordan 
arbeidsevnen varierer gjennom trygdeforløpet. 
Opplysninger om arbeidet tid er samtidig lett til
gjengelige og lett kontrollerbare. Erfaring fra 
dagens attføringspenger viser dessuten at reduk
sjon av trygdeytelse i henhold til faktisk arbeidede 
timer er et prinsipp som er lett for mottakerne å 
forstå. 

I noen tilfeller er ikke faktisk arbeidet tid et 
godt mål på en persons arbeidsevne. Departemen
tet mener derfor at Arbeids- og velferdsetaten skal 
kunne legge til grunn at arbeidsevnen er høyere 
enn det den faktiske arbeidstiden tilsier i tilfeller 
der mottaker har en evne til å utføre inntektsgi
vende arbeid som det kan forventes at vedkom
mende utnytter. Departementet mener videre at 
det bør kunne tilstås full ytelse dersom gjennomfø
ringen av fastsatt aktivitet gjør det vanskelig å 
utnytte hele arbeidsevnen. 

Departementet holder videre fast ved at 
arbeidsavklaringspenger skal falle helt bort når 
mottaker jobber mer enn 60 prosent (terskelverdi). 
Departementet ser at det kan være vanskelig på 
forhånd å fastslå hvilke måneder som vil være de 
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siste seks månedene en person mottar arbeidsav
klaringspenger. Bakgrunnen for forslaget er imid
lertid å stimulere mottakere som allerede har økt 
sin arbeidsinnsats til helt ut å forsørge seg ved eget 
arbeid. Departementet mener derfor at det sen
trale er at det i en begrenset periode skal være 
mulighet for å kombinere 80 prosent arbeid og 20 
prosent ytelse for å bidra til at personen kommer i 
fullt arbeid. Departementet forutsetter at mottaker 
bare får èn periode med forhøyet terskelverdi i 
løpet av perioden med arbeidsavklaringspenger. 
Departementet foreslår at det skal gis fulle arbeids
avklaringspenger til medlem som har tapt hele 
arbeidsevnen. Departementet foreslår videre at 
dersom et medlem har tapt en del av sin arbeids
evne, skal arbeidsavklaringspengene inklusive bar
netillegg reduseres slik at ytelsen svarer til den del 
av arbeidsevnen som er tapt, og at reduserte 
arbeidsavklaringspenger, når personen er inne i 
ordningen, skal kunne gis når arbeidsevnen er 
redusert med minst 40 prosent. Departementet 
foreslår dessuten at beregningen av den reduserte 
ytelsen skal ta utgangspunkt i forholdet mellom en 
arbeidstid på 37,5 timer per uke og det antall timer 
vedkommende har vært eller kunne ha vært i inn
tektsgivende arbeid, og at det ved fastsettelsen 
skal tas hensyn til om medlemmet har reduserte 
muligheter til å utføre inntektsgivende arbeid på 
grunn av deltakelse på et arbeidsrettet tiltak eller 
aktiv behandling. Departementet foreslår også at 
en person, når vedkommende er nær ved å komme 
i fullt arbeid, kan gis arbeidsavklaringspenger i inn-
til seks måneder når medlemmet arbeider inntil 80 
prosent. Departementet foreslår dessuten at det 
skal kunne gis forskrift om reduksjon av arbeidsav
klaringspenger. Det vises til § 11-18. 

4.9.2	 Reduksjon av arbeidsavklarings
penger på grunn av ytelser fra 
nåværende eller tidligere arbeidsgiver 

4.9.2.1 Gjeldende rett 

Mottakere av attføringspenger anses ikke å ha tapt 
hele sin inntektsevne dersom de i samme periode 
får pensjonsgivende inntekt fra arbeidsgiver, jf. for
skrift 11. september 2001 nr. 1079 om ytelser under 
yrkesrettet attføring § 3-1. Tidsbegrenset uførestø
nad blir i henhold til § 12-17 redusert mot økono
miske ytelser fra arbeidsgiver som ikke er pen
sjonsgivende inntekt dersom ytelsen blir avtalt i 
forbindelse med fratreden eller reduksjon av 
arbeidstid. Det er ikke tilsvarende regler for reha
biliteringspenger. 

4.9.2.2 Høringsnotatet 

Departementet foreslo at det skulle presiseres i 
loven at en person ikke skal anses for å ha fått ned
satt hele arbeidsevnen dersom vedkommende i det 
aktuelle tidsrom får ytelser fra arbeidsgiver. 

Departementet foreslo videre at pensjonsgi
vende inntekt fra nåværende eller tidligere 
arbeidsgiver, som tilstås i forbindelse med over-
gang til arbeidsavklaringspenger eller i forbindelse 
med oppsigelse eller fratreden, skal føre til at 
arbeidsavklaringspengene reduseres med samme 
beløp. Departementet foreslo dessuten at økono
miske ytelser fra nåværende eller tidligere arbeids
giver, som ikke er pensjonsgivende inntekt og som 
tilstås i forbindelse med overgang til arbeidsavkla
ringspenger eller i forbindelse med oppsigelse, fra
treden eller reduksjon av arbeidstid, skal føre til at 
arbeidsavklaringspengene reduseres med samme 
beløp. Pensjonsgivende inntekt som er erstatning 
fra arbeidsgiver etter skadeserstatningsloven § 3-1 
eller yrkesskadeforsikringsloven § 13, skal imidler
tid ikke føre til reduksjon av arbeidsavklaringspen
gene. 

4.9.2.3 Høringsinstansenes merknader 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) støtter 
forslaget om at arbeidsavklaringspenger blir redu
sert med samme beløp dersom det foreligger ytel
ser fra arbeidsgiver. LO ber om at det presiseres at 
det, som i dag, bare skal være økonomiske ytelser 
i form av et generelt tilskudd til livsopphold og ikke 
for eksempel erstatning for tort og svie i forbin
delse med avvikling av et arbeidsforhold som skal 
kunne komme til fradrag. Senter for seniorpolitikk 
forutsetter at regelverket justeres dersom det opp
står uforutsette misforhold mellom privat og 
offentlig sektor. Landsforeningen for hjerte- og lun
gesyke (LHL) «er enig i prinsippet om at ytelsen 
kan avkortes når mottaker er etablert i et arbeids
forhold. LHL synes imidlertid at departementet i 
alt for stor grad har en økonomisk tilnærming når 
regel for reduksjon av ytelsen på grunn av samtidig 
arbeid foreslås. Et annet og mer riktig utgangs
punkt må være å ha regler som sikrer at brukeren 
ikke arbeider så mye at tiltaket ikke kan gjennom
føres som forutsatt.  Det er svært viktig at den nye 
ytelsen også ivaretar den gruppen som trenger 
tidskrevende rehabiliteringstiltak, og som derfor 
ikke kan komme så raskt i inntektsgivende arbeid. 
LHL er derfor glad for at dette presiseres i forslag 
til § 11-21 når det lyder; "ved beregningen av om 
ytelsen skal reduseres mht samtidig arbeid skal 
det tas hensyn til om medlemmet har redusert 
mulighet til å utføre inntektsgivende arbeid på 
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grunn av aktiv behandling». Finansnæringens 
Hovedorganisasjon skriver: «I dag har flere bedrif
ter valgt å «fylle opp» differansen mellom nivået på 
tjenestepensjonsordningen og korttidsytelsen fra 
folketrygden i perioder på attføring eller rehabilite
ring med rehabiliterings- og attføringspenger over 
driften. Noe av bakgrunnen ligger i at bedriftene 
vurderer dette som ytelser de ansatte direkte eller 
indirekte har vært lovet gjennom tjenestepensjons
ordningen inntil lov om foretakspensjon satte en 
stopper for det. Forslaget vil forhindre den løsnin
gen mange bedrifter i dag har gått inn på. Dersom 
lov om foretakspensjon ikke endres i tråd med vårt 
forslag, ber FNH om at andre setning i § 11-20 tas 
ut.» 

4.9.2.4 Departementets vurdering 

Departementet har forståelse for at arbeidsgiver 
kan ha et ønske om å supplere trygdeytelser for å 
unngå at sykdom også fører til reduksjon av inntek
ten, og at arbeidsgivere og arbeidstakere kan ha 
ønske om å inngå avtaler om slik kompensasjon. 
Bakgrunnen for å ha bestemmelser om reduksjon 
av trygdeytelser når arbeidstaker samtidig mottar 
en ytelse fra arbeidsgiver, er imidlertid bl.a. at 
enkelte arbeidsgivere som ønsker nedbemanning i 
bedriften, har brukt «gavepensjon» som tilbud for 
å få arbeidstakere til å slutte. Departementet 
mener at det er viktig at inntektssikringsordnin
gene ikke utformes slik at de i praksis delfinansi
erer utstøting fra arbeidslivet. 

Departementet presiserer at reduksjonen av 
arbeidsavklaringspengene, som i dag, skal skje ved 
at ytelsene fra arbeidsgiver periodiseres og deret
ter reduseres krone for krone. Departementet pre
siserer videre at det, som i dag, bare skal være øko
nomiske ytelser i form av et generelt tilskudd til 
livsopphold som skal kunne komme til fradrag og 
ikke for eksempel erstatning for tort og svie i for
bindelse med avvikling av et arbeidsforhold. 

Departementet foreslår derfor at det presiseres 
i loven at mottakeren ikke skal anses å ha tapt hele 
sin evne til å utføre inntektsgivende arbeid dersom 
vedkommende i samme periode får pensjonsgi
vende inntekt fra arbeidsgiver. Det foreslås videre 
at pensjonsgivende inntekt fra nåværende eller tid
ligere arbeidsgiver, som tilstås i forbindelse med 
overgang til arbeidsavklaringspenger, eller i for
bindelse med oppsigelse eller fratreden, skal føre 
til at arbeidsavklaringspengene reduseres med 
samme beløp. Det foreslås dessuten at økono
miske ytelser fra nåværende eller tidligere arbeids
giver, som ikke er pensjonsgivende inntekt og som 
tilstås i forbindelse med overgang til arbeidsavkla

ringspenger, eller i forbindelse med oppsigelse, 
fratreden eller reduksjon av arbeidstid, skal føre til 
at arbeidsavklaringspengene reduseres med 
samme beløp. Det foreslås også at pensjonsgi
vende inntekt som er erstatning fra arbeidsgiver 
etter skadeserstatningsloven § 3-1 eller yrkesska
deforsikringsloven § 13 ikke skal føre til reduksjon 
av arbeidsavklaringspengene. Det vises til §§ 11-15 
og 11-19. 

4.10 Arbeidsavklaringspenger i 
ventetid på arbeid 

4.10.1 Arbeidsavklaringspenger i ventetid på 
arbeid 

4.10.1.1 Gjeldende rett 

Det kan i henhold til § 11-9 annet ledd bokstav c gis 
attføringspenger i ventetiden etter attføringsperio
den, når medlemmet står tilmeldt Arbeids- og vel
ferdsetaten som reell arbeidssøker, før vedkom
mende har fått tilbud om eller har fått arbeid. Ytel
sen kan etter forskrift 11. september 2001 nr. 1079 
§ 3-6 gis i inntil tre måneder, regnet fra det tids
punkt vedkommende avsluttet attføringen. 

4.10.1.2 Høringsnotatet 

Departementet foreslo at det skal kunne gis 
arbeidsavklaringspenger i inntil tre måneder i ven
tetid etter at medlemmet har gjennomført aktiv 
behandling eller et arbeidsrettet tiltak når vedkom
mende står tilmeldt Arbeids- og velferdsetaten som 
reell arbeidssøker, før vedkommende har fått til-
bud om eller fått arbeid. 

4.10.1.3 Høringsinstansenes merknader 

Flere av høringsinstansene mener at den foreslåtte 
perioden på tre måneder er for kort. Yrkesorganisa
sjonenes Sentralforbund (YS) viser til at det histo
risk sett sjelden har vært et arbeidsmarked som er 
så godt som i dag og at tre måneder også da er kort 
tid til å komme seg i arbeid. Norges Handikapfor
bund krever at realitetene i funksjonshemmedes 
arbeidssøkingssituasjon blir tatt på alvor, og at det 
her som et minimum er mulighet for å få arbeids
avklaringspenger i påvente av arbeid i seks måne
der. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) 
ønsker at denne ytelsen skal kunne gis i inntil seks 
måneder med mulighet til forlengelse i inntil seks 
måneder. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke 
mener at ytelsen bør kunne gis i seks måneder. 
Arbeids- og velferdsdirektoratet påpeker at vente
tiden etter fullført tiltak må anses som en jobbsøke
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periode med inntektssikring, og at tre måneder må 
anses som relativt kort. 

4.10.1.4 Departementets vurderinger og forslag 

Formålet med arbeidsavklaringspenger i ventetid 
på arbeid, er å sikre at mottaker har inntektssik
ring mens vedkommende søker arbeid. I praksis er 
dette en form for arbeidsløshetstrygd. Arbeidssø
kere skal selv jobbe aktivt for å skaffe seg arbeid. 
Det forutsettes derfor at de skal ta imot tilbud om 
arbeid, og delta i arbeidsrettede tiltak i henhold til 
aktivitetsplanen. Departementet foreslår at det 
skal kunne gis arbeidsavklaringspenger i ventetid 
på arbeid i inntil tre måneder til personer som har 
fullført behandling eller arbeidsrettet tiltak. Det 
vises til §§ 11-14 og 11-10. 

4.10.2 Bortfall av arbeidsavklaringspenger i 
ventetid på arbeid 

4.10.2.1 Gjeldende rett 

Retten til attføringspenger i ventetid på høvelig 
arbeid kan midlertidig falle bort dersom mottaker 
uten rimelig grunn nekter å ta tilbudt arbeid eller å 
delta i arbeidsmarkedstiltak som Arbeids- og vel
ferdsetaten finner høvelig for vedkommende, jf. 
forskrift 11. september 2001 nr. 1079 om ytelser 
under yrkesrettet attføring § 3-7. Retten til attfø
ringspenger faller bort åtte uker første gang, tolv 
uker annen gang og seks måneder tredje gang 
mottaker uten rimelig grunn nekter å ta tilbudt 
arbeid eller å delta i arbeidsmarkedstiltak. Tidsbe
grenset bortfall kan bare fastsettes på grunn av for-
hold som ikke ligger lenger tilbake enn seks måne
der. 

4.10.2.2 Høringsnotatet 

Departementet foreslo at mottakere av arbeids
avklaringspenger i ventetid på arbeid, på samme 
måte som mottakere av attføringspenger i ventetid 
på arbeid, kan få midlertidig bortfall av ytelsen der
som vedkommende uten rimelig grunn nekter å ta 
tilbudt arbeid eller nekter å delta i arbeidsrettede 
tiltak som Arbeids- og velferdsetaten finner at ved
kommende kan utføre. 

Det ble foreslått at retten til ytelse skal falle 
bort i åtte uker dersom mottaker uten rimelig 
grunn nekter å ta tilbudt arbeid eller nekter å delta 
i arbeidsmarkedstiltak. 

4.10.2.3 Høringsinstansenes merknader 

Arbeids- og velferdsdirektoratet peker på at det vir
ker noe ubalansert at sanksjonslengden under 

fasen arbeidsavklaringspenger i ventetid på høve
lig arbeid skal utgjøre 2/3 av totalt innvilget peri
ode. «Tar man utgangspunkt i at sanksjoner av 
denne karakter skal forhåndsvarsles, jf. forvalt
ningsloven § 16 og medregner en rimelig frist for 
brukerne til å uttale seg, så vil ofte hele perioden 
på 3 måneder være gått ut før man får iverksatt 
sanksjonen.  Direktoratet viser til erfaringene med 
endring av sanksjonslengden i folketrygdloven § 4
20. Etter denne endringen i sanksjonslengden på 
dagpengeområdet, har vi sett en stor økning i bru
ken av sanksjonen. Forklaringen på dette er nok i 
stor grad at ny sanksjonslengde fremstår som rikti
gere for saksbehandlerne i etaten.» Direktoratet 
peker dessuten på at det er vanskelig å forstå hvor
dan forhold som ligger mer enn tre måneder til-
bake i tid skal kunne gi grunnlag for bortfall av 
arbeidsavklaringspenger når det i forslaget til § 11
16 er satt en frist på seks måneder i paragrafens 
andre ledd. 

4.10.2.4 Departementets vurderinger og forslag 

For å sikre at mottakerne gjør det de kan for å 
skaffe seg arbeid, har det vært vurdert som hen
siktsmessig å kunne sanksjonere i tilfeller der mot-
taker takker nei til arbeid eller tiltak. Departemen
tet foreslår derfor at det gis bestemmelser om tids
begrenset bortfall av ytelse i ventetid på arbeid. 
Retten til arbeidsavklaringspenger i ventetid på 
arbeid vil ikke falle bort hvis mottaker har rimelig 
grunn til å takke nei til tilbudet om arbeid eller til
tak. Om det foreligger rimelig grunn, må avgjøres 
etter en helhetsvurdering i det enkelte tilfellet. 
Ytelsen skal bare falle bort i perioder hvor vedkom
mende oppfyller vilkårene for arbeidsavklarings
penger i ventetid på arbeid. Departementet er enig 
i at det må være et rimelig forhold mellom ytelsen 
og sanksjonene som eventuelt kan ilegges. Depar
tementet foreslår derfor at retten til arbeidsavkla
ringspenger i ventetid på arbeid skal falle bort i fire 
uker dersom medlemmet uten rimelig grunn nek
ter å ta tilbudt arbeid som han eller hun kan utføre, 
eller nekter å delta på et arbeidsrettet tiltak. Depar
tementet foreslår videre at tidsbegrenset bortfall 
av arbeidsavklaringspenger i ventetid på arbeid 
bare skal kunne fastsettes på grunnlag av forhold 
som ikke ligger lenger tilbake i tid enn tre måne
der, og at bortfallsperioden skal regnes fra siste 
stønadsdag. Departementet foreslår dessuten at 
det skal stilles krav om at mottakeren i bortfalls
perioden skal stå tilmeldt Arbeids- og velferdseta
ten og fylle vilkårene for rett til arbeidsavklarings
penger i ventetid på arbeid. Det vises til § 11-14. 
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4.11 Nytt krav om arbeidsavklarings
penger 

4.11.1 Gjeldende rett 

Det går ikke fram av loven når det må settes fram 
nytt krav om rehabiliteringspenger etter at ytelsen 
har vært stanset. Det som er utslagsgivende når 
det vurderes om det er et nytt tilfelle eller en fort
settelse av den påbegynte rehabiliteringspengepe
rioden, er hva behandlende lege eller spesialist 
uttaler om sykdommen og funksjonsevnen under
veis. 

For mottakere av attføringspenger går det fram 
av forskrift 11. september 2001 nr. 1079 om ytelser 
under yrkesrettet attføring  § 4-3 at det må settes 
fram nytt krav om yrkesrettet attføring dersom 
ytterligere yrkesrettet attføring er avslått fordi det 
ikke anses som nødvendig og hensiktsmessig etter 
§ 11-6, og ved avbrudd ut over 52 uker. 

En mottaker av tidsbegrenset uførestønad kan 
prøve seg i arbeid i stønadsperioden samtidig som 
vedkommende beholder retten til ytelsen under 
arbeidsforsøket (hvilende pensjonsrett), jf. § 12-12 
tredje ledd. Dersom arbeidsforsøket mislykkes, 
kan mottaker gå tilbake til tidsbegrenset uførestø
nad med samme uføregrad uten at vilkårene for 
ytelsen blir prøvd på nytt. Det er et vilkår for å få 
hvilende pensjonsrett at en har meldt fra til 
Arbeids- og velferdsetaten om inntektsendring 
fordi en prøver seg i arbeid. Hvis en overstiger inn
tektsgrensen på 1G, og ikke har meldt fra om dette 
på forhånd, avsluttes saken og vedkommende vil 
eventuelt måtte fremme et nytt krav om tidsbe
grenset uførestønad. 

4.11.2 Høringsnotatet 

Departementet foreslo at det lovfestes at det må 
fremsettes nytt krav om arbeidsavklaringspenger 
dersom ytelsen har vært stanset i mer enn 52 uker. 
Det ble videre foreslått at mottaker uansett må 
sette fram nytt krav om arbeidsavklaringspenger 
og tilleggsstønader dersom saken er avsluttet og 
mottaker har vært vurdert å være i stand til å 
skaffe seg arbeid. 

4.11.3 Høringsinstansenes merknader 

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke stiller 
spørsmål ved hvorfor lengden på avbruddet skal 
være avgjørende for om man på nytt må søke om 
tiltak. De mener at hensynet til å finne eller inn
vilge hensiktsmessige tiltak må veie tyngre enn 
hensynet til forutberegnelighet. Norges Blindefor
bund mener det for så vidt er greit å sette en grense 

på 52 uker. «Det er bare vanskelig å se at argumen
tasjonen til departementet holder. Slik vi ser det vil 
det ikke være noe problem om man friskmeldte 
seg for en kort periode og så søkte på nytt. Det er 
situasjonen på søknadstidspunktet som må være 
avgjørende for om en søker kan få innvilget ytel
sen. En slik søknad må derfor sees i sammenheng 
med det attføringsløpet søker allerede har vært 
gjennom og hvilket behov vedkommende har nå.» 
Norges Handikapforbund mener at «Prinsippet med 
hvilende pensjonsrett som gjelder i dag for tidsbe
grenset uførestønad må videreføres i nytt system. 
Man må ha en trygghet for at systemet ikke straf
fer at man ønsker å forsøke seg i jobb.» Barne- og 
likestillingsdepartementet mener at mottakere som 
går over fra arbeidsavklaringspenger til foreldre
penger bør fanges opp etter endt foreldrepengepe
riode, slik at arbeidsrettet aktivitet kan gjenopptas. 

4.11.4 Departementets vurderinger og 
forslag 

Bestemmelsen om når det må settes fram nytt krav 
om arbeidsavklaringspenger skal både gi en admi
nistrativ avgrensningsregel og bidra til å avklare 
når en eventuelt kan begynne på en ny fireårsperi
ode. Når mottaker er klar for å gjenoppta aktivite
ten etter å ha fått stanset ytelsen som følge av man
glende oppfyllelse av vilkårene, er spørsmålet om 
det har gått så lang tid at alle tildelingskriteriene 
skal vurderes på nytt, eller om mottakeren kan tre 
inn igjen i sitt opprinnelige vedtak om ytelse. Hvor
vidt det anses som en ny sak eller ikke, har bl.a. 
betydning for om vedkommende kan få en ny peri
ode på inntil fire år. Det å lovfeste når det må settes 
fram nytt krav om arbeidsavklaringspenger etter at 
ytelsen har vært stanset, vil bedre forutberegnelig
heten for den enkelte mottaker og sikre likebe
handling. Arbeidsavklaringspenger skal gi inn
tektssikring i en overgangsfase mens mottaker får 
oppfølging med sikte på å komme i arbeid. Depar
tementet mener derfor at en ikke bør kunne gjen
oppta denne ytelsen etter svært lange avbrudd, slik 
som mottakere av tidsbegrenset uførestønad kan i 
dag. Det er på den andre siden viktig at perioden 
for når en kan gjenoppta ytelsen, ikke settes så 
kort at det åpner for at enkelte mottakere kan 
avbryte det fastsatte løpet og friskmelde seg for en 
svært kort periode, og deretter søke om å få innvil
get arbeidsavklaringspenger på nytt med ny ytre 
varighet på fire år. Departementet holder fast ved 
at hele saken bør vurderes på nytt når ytelsen har 
vært stanset i 52 uker. Departementet presiserer at 
også personer som har mottatt foreldrepenger kan 
gjenoppta den arbeidsrettede aktiviteten uten at 
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det må settes fram nytt krav om ytelser, forutsatt at 
arbeidsavklaringspenger ikke har vært stanset i 
mer enn 52 uker. 

Departementet understreker videre at endrin
ger i brukerens helse eller bistandsbehov alltid vil 
måtte føre til at Arbeids- og velferdsetaten vurde
rer om disse endringene tilsier at aktivitetsplanen 
bør justeres, eller om ytelsen bør stanses. 

Departementet foreslår at det må settes fram 
nytt krav om arbeidsavklaringspenger eller til
leggstønader dersom ytelsene har vært stanset i 
mer enn 52 uker. Departementet foreslår videre at 
det må settes fram et nytt krav om arbeidsavkla
ringspenger dersom saken er avsluttet med et 
endelig avslag, personen er ferdig avklart, eller 
personen har fått innvilget arbeidsavklaringspen
ger i ventetid på arbeid. Det vises til § 11-20. 

4.12 Opphold i institusjon og straffe
gjennomføring 

4.12.1 Opphold i institusjon 

4.12.1.1 Gjeldende rett 

Ved innleggelse i helseinstitusjon eller lignende 
institusjon under statlig eller fylkeskommunalt 
ansvar med rett til fri forpleining, blir rehabilite
ringspengene redusert med 50 prosent dersom 
oppholdet antas å ville vare mer enn fem måneder 
inkludert hele innleggelsesmåneden. Rehabilite
ringspenger gis likevel uten reduksjon for innleg
gelsesmåneden og den påfølgende måneden. 
Rehabiliteringspengene reduseres heller ikke ved 
innleggelse i somatiske sykehusavdelinger eller 
ved innleggelse i institusjoner der kommunen eller 
fylkeskommunen krever vederlag. Det er videre 
gjort unntak for visse persongrupper i forskrift av 
13. desember 2001 nr. 1409 om adgang til å utbe
tale rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uføres
tønad uten reduksjon for visse persongrupper i 
institusjon. Fra og med utskrivingsmåneden gis 
det rehabiliteringspenger etter lovens vanlige 
bestemmelser. Kommer vedkommende innen tre 
måneder på nytt i institusjon, reduseres rehabilite
ringspengene tidligst fra måneden etter den nye 
innleggelsen. Ytelsen reduseres ikke dersom ved
kommende forsørger ektefelle eller barn som selv 
er medlem i trygden. Ytelsene skal heller ikke 
reduseres, eller reduseres mindre, dersom ved
kommende etter innleggelsen fortsatt har faste og 
nødvendige utgifter til bolig mv. Etter § 12-13 nr. 1 
tredje ledd kommer bestemmelsene om rehabilite
ringspenger tilsvarende til anvendelse for motta
kere av tidsbegrenset uførestønad. 

Når yrkesrettet attføring gjennomføres i institu
sjon med fri kost og losji, blir attføringspengene 
redusert med 50 prosent. Den årlige utbetaling av 
attføringspengene skal likevel ikke være lavere 
enn 0,5G. Attføringspengene gis uten reduksjon 
for innleggelsesmåneden og den påfølgende måne
den. Når institusjonsoppholdet avsluttes, gis det 
attføringspenger etter lovens vanlige bestemmel
ser fra og med den måneden oppholdet oppheves. 
Kommer vedkommende innen tre måneder på nytt 
i institusjon, gis det reduserte attføringspenger fra 
og med den dagen det nye oppholdet tar til. Ytelsen 
reduseres ikke dersom vedkommende forsørger 
ektefelle eller barn som selv er medlem i trygden. 
Ytelsen skal heller ikke reduseres, eller reduseres 
mindre, dersom vedkommende etter innleggelsen 
fortsatt har faste og nødvendige utgifter til bolig 
mv., jf. § 11-16. 

4.12.1.2 Høringsnotatet 

Departementet foreslo at arbeidsavklaringspen
gene skal reduseres dersom mottaker under gjen
nomføring av fastsatt aktivitet oppholder seg i en 
institusjon med fri kost og losji. Departementet 
foreslo videre at arbeidsavklaringspenger skulle 
gis uten reduksjon for innleggelsesmåneden og de 
tre påfølgende månedene, og at ytelsen deretter 
skulle reduseres med 50 prosent inntil institusjons
oppholdet avsluttes. Departementet foreslo at 
reduksjonen skulle skje uavhengig av type institu
sjon, og at den skal være felles for alle personer/ 
grupper. Dersom mottaker innen tre måneder på 
nytt kommer i institusjon, gis det redusert ytelse 
tidligst fra måneden etter den nye innleggelsen. 
Departementet foreslo dessuten at arbeidsavkla
ringspengene ikke skal reduseres dersom motta
ker forsørger ektefelle eller barn, og at arbeidsav
klaringspengene ikke skal reduseres eller reduse
res med mindre enn 50 prosent dersom mottaker 
har faste og nødvendige utgifter til bolig o.a.. 

4.12.1.3 Høringsinstansenes merknader 

Norges Handikapforbund støtter at eventuelt trekk 
i pensjon gjøres etterskuddsvis. «Vi vil imidlertid 
understreke at utgifter som ikke blir borte ved 
institusjonsopphold må sikre mindre reduksjon. 
Kravet om meldekort må videre automatisk falle 
bort ved opphold i institusjon.» Arbeids- og velferds
direktoratet skriver: «Vi stiller oss positive til at 
reduksjonen i livsoppholdsytelsen først skjer fra 
den 4. måneden etter innleggelsen. I forhold til 
dagens regler vil dette redusere antallet saker og 
samtidig være enkelt å forholde seg til.» Direktora
tet ønsker seg imidlertid ytterligere forenklinger 
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for å sikre likebehandling, og foreslår at formule
ringen «forsørger ektefelle eller barn» erstattes av 
formuleringen «har krav på barnetillegg» og at for
muleringene «o.a.» og «eller reduseres med min
dre enn 50 prosent» strykes. Direktoratet mener 
også at eventuelle endringer i så fall også bør gjø
res for mottakere av sykepenger. 

4.12.1.4 Departementets vurderinger og forslag 

Dagens bestemmelser om reduksjon av ytelse 
under opphold i institusjon er lite forutsigbare. 
Hensikten med unntak for korte institusjonsopp
hold har vært å unngå at mottaker får økonomiske 
problemer i tillegg til helseproblemene. Departe
mentet mener at dette hensynet kan ivaretas bedre 
ved å utsette tidspunktet for reduksjon til tre måne
der etter innleggelsesmåneden, slik det blir gjort 
for sykepenger. For å harmonisere regelverket for 
reduksjon av midlertidige ytelser under opphold i 
institusjon ytterligere, foreslår departementet at 
også det øvrige regelverket for reduksjon av 
arbeidsavklaringspenger tar utgangspunkt i 
dagens regelverk for sykepenger. 

Departementet er kommet til at en ikke bør 
knytte bestemmelsen opp til «gjennomføring av 
planlagt aktivitet» og foreslår derfor at denne for
muleringen erstattes av «medlem som mottar 
arbeidsavklaringspenger». 

Departementet er for så vidt enig i at hensynet 
til likebehandling av brukerne kan tilsi at vurde
ringstemaene objektiviseres. Departementet viser 
imidlertid til at en ved utformingen av regelverket 
også må ta hensyn til at resultatet må bli rimelig for 
den enkelte. Det er ikke alltid slik at den som har 
krav på barnetillegg også forsørger en ektefelle og 
tilføyelsen «o.a.» etter «utgifter til bolig» er ment å 
fange opp andre utgifter enn leie/avdrag som har 
direkte tilknytning til boligen. Departementet er 
videre enig i at regelverket for de midlertidige ytel
sene så langt som mulig bør være likt, men minner 
om at sykepengene bl.a. skiller seg fra de andre 
midlertidige ytelsene ved at det ikke gis barnetil
legg. 

Departementet foreslår at arbeidsavklarings
pengene skal reduseres dersom mottaker opphol
der seg i en institusjon med fri kost og losji, men at 
dette likevel ikke skal gjelde for medlemmer som 
forsørger ektefelle eller har krav på barnetillegg. 
Departementet foreslår at arbeidsavklaringspen
gene skal gis uten reduksjon for innleggelses
måneden og de tre påfølgende månedene og at de 
deretter skal bli redusert med 50 prosent inntil 
institusjonsoppholdet avsluttes. Departementet 
foreslår videre at det, dersom medlemmet innen 

tre måneder etter utskrivelsen på nytt kommer i 
institusjon, skal gis reduserte arbeidsavklarings
penger fra og med måneden etter at det nye opp
holdet tar til. Departementet foreslår dessuten at 
Arbeids- og velferdsetaten skal kunne bestemme 
at arbeidsavklaringspengene likevel ikke skal 
reduseres dersom medlemmet har faste og nød
vendige utgifter til bolig o.a.. Det vises til § 11-21. 

4.12.2 Straffegjennomføring 

4.12.2.1 Gjeldende rett 

En person som utholder varetekt, straff eller sær
reaksjon i anstalt under kriminalomsorgen har 
ikke rett til rehabiliteringspenger, attføringspen
ger eller tidsbegrenset uførestønad, jf. §§ 10-15, 11
17 og 12-13 nr. 1 tredje ledd. Ved gjennomføring av 
samfunnsstraff kan ytelsene tilstås dersom vilkå
rene for øvrig er oppfylt. Det kan likevel gis rehabi
literingspenger og tidsbegrenset uførestønad der
som vedkommende arbeider for en arbeidsgiver 
utenfor anstalten (frigang) i henhold til straffegjen
nomføringsloven § 20, og blir arbeidsufør som 
følge av sykdom, skade eller lyte. 

4.12.2.2 Høringsnotatet 

Departementet foreslo at personer som utholder 
varetekt, straff eller særreaksjon i anstalt under 
kriminalomsorgen ikke skal ha rett til arbeidsav
klaringspenger. Departementet foreslo videre at 
ytelsen skal kunne tilstås ved gjennomføring av 
samfunnsstraff, straffegjennomføring i medhold av 
straffegjennomføringsloven § 16, betinget dom og 
ved prøveløslatelse i medhold av straffegjennomfø
ringsloven §§ 42 flg.. Ytelsen skal også kunne til
stås dersom personen arbeider for en arbeidsgiver 
utenfor anstalten (frigang) i henhold til straffegjen
nomføringsloven § 20, og blir arbeidsufør på grunn 
av sykdom, skade eller lyte. 

4.12.2.3 Høringsinstansenes merknader 

Arbeids- og velferdsdirektoratet støtter forslaget. 

4.12.2.4 Departementets vurderinger og forslag 

Departementet foreslår at personer som utholder 
varetekt, straff eller særreaksjon i anstalt under 
kriminalomsorgen, ikke skal ha rett til arbeidsav
klaringspenger, men at det likevel skal gis arbeids
avklaringspenger hvis vedkommende arbeider for 
en arbeidsgiver utenfor anstalten i medhold av 
straffegjennomføringsloven § 20. Departementet 
foreslår videre at arbeidsavklaringspenger skal til
stås ved gjennomføring av samfunnsstraff, straffe
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gjennomføring i medhold av straffegjennomfø
ringsloven § 16 eller betinget dom dersom vilkå
rene for øvrig er oppfylt, og at det samme skal 
gjelde ved prøveløslatelse i medhold av straffegjen
nomføringsloven §§ 42 flg.. Det vises til § 11-22. 

4.13 Forholdet til andre ytelser 

4.13.1 Forholdet til andre folketrygdytelser 
som skal sikre inntekt 

4.13.1.1 Gjeldende rett 

Den som fyller vilkårene for rehabiliterings- eller 
attføringspenger kan samtidig fylle vilkårene for 
sykepenger. Hvor det er samme forhold som gjør 
at man fyller vilkårene for begge ytelsene, gir i fol
ketrygdloven §§ 10-16 første ledd og 11-18 første 
ledd rett til den høyeste av ytelsene, jf. også folke
trygdloven § 8-48. Bestemmelsene innebærer at 
man ikke kan få begge ytelsene. 

Etter bestemmelsene i §§ 10-16 annet ledd og 
11-18 annet ledd faller rehabiliterings- og attfø
ringspenger bort når en person får rett til tidsbe
grenset uførestønad, uførepensjon eller alderspen
sjon fra folketrygden. Den som fyller vilkårene for 
uføreytelse kan ikke for samme forhold samtidig 
fylle vilkårene for rehabiliteringspenger eller attfø
ringspenger. For å få en uføreytelse er det et vilkår 
at reduksjonen i arbeidsevnen er varig, mens et vil
kår for å få rehabiliteringspenger er at det er utsikt 
til bedring av arbeidsevnen. Tilsvarende forutset
ning gjelder for vilkåret om yrkesrettet attførings
tiltak for å få attføringspenger. Rehabiliterings- og 
attføringspenger faller etter i §§ 10-16 annet ledd 
og 11-18 annet ledd også bort i den utstrekning 
vedkommende får barnepensjon etter folketrygd
loven. Den som fyller vilkårene for attføringspen
ger har ikke rett til rehabiliteringspenger. 

Folketrygdloven regulerer ikke særskilt de til
fellene hvor en person har en annen redusert folke
trygdytelse og samtidig fyller vilkårene for å få 
rehabiliterings- eller attføringspenger på grunnlag 
av nedsatt restarbeidsevne. I praksis graderes 
rehabiliteringspenger da i forhold til den nedsatte 
arbeidsevnen som ytelsen skal dekke av 100 pst. 
arbeidsevne. Når rehabiliteringspenger ytes i kom
binasjon med en uføreytelse skal rehabiliterings
penger beregnes på grunnlag av et inntektsgrunn
lag oppjustert til 100 pst. stillingsgrad og graderes 
i forhold til den andelen ytelsen utgjør i forhold til 
100 pst. arbeidsevne.  For attføringspenger tas det 
utgangspunkt i en full ytelse og den andre folke
trygdytelsen trekkes deretter fra krone for krone. 

I praksis fastsettes inntektsgrunnlaget ulikt for 
rehabiliteringspenger og attføringspenger i tilfel
ler hvor personen samtidig mottar uførepensjon. I 
tilfeller hvor personen har mottatt redusert uføre
pensjon blir attføringspengegrunnlaget bestemt ut 
fra den faktiske inntekten vedkommende hadde 
forut for tilståelsen av uførepensjon, oppjustert for 
endringer i grunnbeløpet. I kombinasjonstilfellene 
gradert uføreytelse og rehabiliteringspenger gir 
denne graderingen ikke et korrekt kompensa
sjonsnivå når uføretidspunktet for gradert uføre
ytelse og rehabiliteringspenger ligger innenfor de 
samme tre årene. I disse tilfellene blir det satt et 
nytt uføretidspunkt slik at grunnlaget for rehabili
teringspenger fastsettes ut fra inntekten/ sykepen
gegrunnlaget i deltidsstilling på uføretidspunktet. 

Personer som mottar full tidsbegrenset uføres
tønad kan ikke få sykepenger, rehabiliteringspen
ger eller attføringspenger dersom vedkommende 
blir sykmeldt fra arbeid vedkommende har, i til
legg til den fulle uføreytelsen, jf. § 8-50 første ledd 
og §§ 10-16 og 11-18. Personer som mottar redu
sert tidsbegrenset uførestønad kan motta sykepen
ger av den arbeidsinntekt som vedkommende har 
i tillegg til ytelsen. Mottaker kan også kombinere 
redusert tidsbegrenset uførestønad med redu
serte rehabiliterings- eller attføringspenger. De 
reduserte ytelsene (prosentandelene) kan til 
sammen maksimalt utgjøre en full ytelse (100 pro-
sent). 

4.13.1.2 Høringsnotatet 

Departementet foreslo at arbeidsavklaringspen
ger, som dagens rehabiliteringspenger, attførings
penger og tidsbegrensede uførestønad, skal falle 
bort når en person mottar fulle dagpenger under 
arbeidsløshet, stønad ved barns og andre nære 
pårørendes sykdom, uførepensjon, foreldrepen
ger, svangerskapspenger eller alderspensjon fra 
folketrygden, og at ytelsen skal reduseres med til
svarende beløp når mottaker får barnepensjon 
etter folketrygdloven. 

Departementet foreslo videre at arbeidsavkla
ringspengene skal reduseres når mottaker samti
dig mottar reduserte dagpenger under arbeidsløs
het, stønad ved barns eller andre nære pårørendes 
sykdom, uførepensjon, foreldrepenger eller svan
gerskapspenger fra folketrygden. Departementet 
foreslo at arbeidsavklaringspengene i slike tilfeller 
utmåles ved at det gjøres et prosentvis fradrag for 
den andelen som den andre folketrygdytelsen 
utgjør av full ytelse. 

Departementet foreslo også at det skulle gis en 
egen bestemmelse om forholdet til sykepenger, og 
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at regelen om at det ikke gis arbeidsavklaringspen
ger i arbeidsgiverperioden for sykepenger skulle 
videreføres. Departementet foreslo at et medlem 
som samtidig har rett til arbeidsavklaringspenger 
og sykepenger, skal ha rett til den høyeste av ytel
sene. Departementet foreslo videre at en person 
som har rett til arbeidsavklaringspenger, og som 
samtidig har rett til sykepenger på grunnlag av del
tidsarbeid, skal kunne beholde reduserte arbeids
avklaringspenger i tillegg til sykepengene, og at 
arbeidsavklaringspengene i slike tilfeller skal 
beregnes som en full ytelse og reduseres i forhold 
til den stillingsandelen sykepengene er beregnet 
etter. Departementet foreslo at summen av 
arbeidsavklaringspenger og sykepenger likevel 
ikke skal kunne utgjøre mindre enn fulle arbeids
avklaringspenger. 

4.13.1.3 Høringsinstansenes merknader 

Arbeids- og velferdsdirektoratet foreslår at dagens 
bestemmelse i § 4-25 videreføres for tilfeller der en 
person samtidig har rett til dagpenger og arbeids
avklaringspenger. Direktoratet foreslår videre at 
samordning mellom arbeidsavklaringspenger og 
ytelser etter folketrygdlovens kapittel 9 bør regule
res sammen med reglene for samordning mot 
sykepenger fordi reglene i stor grad er sammenfal
lende. Direktoratet peker videre på at det må avkla
res i hvilke tilfeller foreldrepenger skal anses som 
«fulle ytelser» og i hvilke tilfeller ytelsen må anses 
å være «redusert». Direktoratet legger til grunn at 
arbeidsavklaringspenger ikke påvirker gjenleven
depensjon og overgangsstønad mer enn dagens 
ytelser, og at arbeidsavklaringspenger fortsatt skal 
regnes som pensjonsgivende inntekt i forhold til 
inntektsavkortning av disse ytelsene. Direktoratet 
skriver dessuten: « Når det gjelder opptjening av 
ny sykepengerett ved deltidsarbeid og graderte 
arbeidsavklaringspenger, peker direktoratet på at 
det er ulike regler for de tre ytelsene som vil 
utgjøre arbeidsavklaringspenger. Direktoratet skri
ver videre: «Departementet foreslår at det i situa
sjoner hvor bruker mottar arbeidsavklaringspen
ger kombinert med sykepenger for en deltidsstil
ling, skal arbeidsavklaringspenger beregnes som 
en full ytelse og reduseres i forhold til stillingsan
delen som sykepengene er beregnet etter. Direkto
ratet forstår dette som at det medfører at man inn
fører uføregrad på arbeidsavklaringspenger. Det 
bør vurderes hvorvidt dette skal medføre at nor
mal arbeidstid reduseres tilsvarende. Dette er 
greit ved fulle sykepenger for en deltidsstilling. 
Det bør imidlertid ses nærmere på hvordan man 
skal behandle saker hvor man mottar arbeidsavkla

ringspenger kombinert med graderte sykepenger 
for en deltidsstilling.» Direktoratet peker dessuten 
på at praksis i dag er ulik for attføringspenger og 
rehabiliteringspenger i tilfeller hvor personen sam
tidig mottar uførepensjon til tross for at lovbestem
melsene har identisk innhold, og foreslår derfor at 
det presiseres hvordan dette skal gjennomføres. 

4.13.1.4 Departementets vurderinger og forslag 

Det er viktig at regelverket i folketrygdloven er 
utformet slik at det lønner seg å være i arbeid fram
for å motta trygdeytelser. Ordninger som inne
bærer at en person kan motta mer enn èn full 
folketrygdytelse, støtter ikke opp om dette. Det er 
derfor i folketrygdloven bestemmelser som forut
setter at en ikke skal kunne motta mer enn èn full 
folketrygdytelse. Bestemmelsene om hvordan 
arbeidsavklaringspengene skal beregnes i tilfeller 
der personen har rett til flere folketrygdytelser, må 
ta høyde for dette samtidig som det sikres at perso
nen ikke kommer dårligere ut enn hvis vedkom
mende bare hadde rett til èn ytelse. 

Folketrygdytelsene beregnes i dag på ulike 
måter. Dette gjør at det ikke alltid er åpenbart hvor
dan en eventuell reduksjon skal skje. Departemen
tet holder derfor fast ved at det også bør gå tydelig 
fram av loven hva som skal skje dersom en person 
har rett til to folketrygdytelser, og ser det derfor 
som mest hensiktsmessig å regulere forholdet 
mellom hele ytelser og forholdet mellom redu
serte ytelser i to bestemmelser. 

Departementet er kommet til at en i kapittel 11 
bør ha generelle regler om hva som skal skje med 
arbeidsavklaringspengene når en samtidig har rett 
til en annen ytelse. Departementet mener derfor at 
det er mest hensiktsmessig å regulere forholdet 
mellom arbeidsavklaringspenger og dagpenger 
under arbeidsløshet i kapittel 4. 

Forholdet mellom hele ytelser 

Departementet foreslår at personer som har rett til 
arbeidsavklaringspenger, og samtidig fyller vilkå
rene for en annen full folketrygdytelse som skal 
dekke samme inntektstap i samme tidsrom, som i 
dag, skal kunne velge hvilken ytelse de ønsker å 
motta. Departementet foreslår videre at det presi
seres at fulle sykepenger av deltidsstilling i denne 
sammenhengen skal anses som en redusert ytelse. 

Dersom en har valgt redusert sats for foreldre
penger, dvs. 80 prosent dekning i 54 uker i stedet 
for 100 prosent dekning i 44 uker, skal ytelsen like-
vel anses som full ytelse i henhold til § 11-23. Der
som personen har valgt tidskonto, skal ytelsen 
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imidlertid anses som en redusert ytelse i henhold 
til § 11-24. 

Forholdet mellom reduserte ytelser 

Når en person samtidig har rett til arbeidsavkla
ringspenger og en annen redusert ytelse fra folke
trygden, foreslår departementet at arbeidsavkla
ringspengene skal beregnes som en full ytelse, og 
deretter reduseres med den prosentandelen som 
den reduserte ytelsen utgjør av full ytelse. Det 
betyr at når en mottaker av arbeidsavklaringspen
ger også får 50 prosent uførepensjon, skal arbeids
avklaringspengene reduseres med 50 prosent. I 
forslaget til lovtekst til § 11-24 brukes begrepet 
«redusert ytelse». Dette er ikke helt dekkende for 
personer som er 100 prosent sykmeldt i forhold til 
en deltidsstilling. Disse får 100 prosent sykepenger 
i deltidsstillingen, noe som teknisk sett er en full 
ytelse. I vanlig språkbruk vil imidlertid en person 
som bare er arbeidsufør i forhold til en del av sin 
fulle arbeidsevne anses å ha en redusert ytelse. 
Departementet mener derfor at begrepet «redu
sert ytelse» gir best uttrykk for hva som skal regu
leres. Bestemmelsen om forholdet til andre redu
serte folketrygdytelser må også ses i sammenheng 
med reglene om reduksjon av ytelse på grunn av 
samtidig arbeid, jf. § 11-18 og reglene om reduk
sjon av ytelse på grunn av ytelser fra arbeidsgiver, 
jf. § 11-19. Det innebærer bl.a. at dersom en person 
ikke utnytter hele den delen av arbeidsevnen som 
er i behold, skal det gjøres fradrag for timer der 
personen kunne ha vært i inntektsgivende arbeid. 

I situasjoner der en person både har krav på 
arbeidsavklaringspenger og uførepensjon skal 
arbeidsavklaringspengene inkludert eventuelt bar
netillegg beregnes som en full ytelse. Dette inne
bærer at dersom det tilstås 60 prosent uførepen
sjon, vil personen få arbeidsavklaringspenger til
svarende 40 prosent av full ytelse inkludert barne
tillegg. 

Departementet foreslår at personer som har 
rett til fulle arbeidsavklaringspenger, og samtidig 
fyller vilkårene for en annen full folketrygdytelse 
som skal dekke samme inntektstap i samme tids
rom, skal kunne velge hvilken ytelse de ønsker å 
motta. Departementet foreslår dessuten at det skal 
gis reduserte arbeidsavklaringspenger til personer 
som mottar reduserte ytelser fra folketrygden, og 
at fulle sykepenger for en deltidsstilling skal anses 
som en redusert ytelse. Departementet foreslår at 
arbeidsavklaringspengene i slike tilfeller skal 
beregnes som en full ytelse, og deretter reduseres 
med den prosentandelen som den reduserte ytel
sen utgjør. Departementet foreslår videre at 

arbeidsavklaringspengene for personer som er del-
vis sykmeldte skal reduseres med den prosentan
del som sykmeldingen utgjør av full stilling. Depar
tementet foreslår også at tidspunktet da arbeidsev
nen ble redusert i forhold til arbeidsavklaringspen
gene skal legges til grunn dersom personen har 
rett til både arbeidsavklaringspenger og gradert 
uførepensjon, forutsatt at dette tidspunktet og ufø
retidspunktet i forhold til uførepensjon ligger 
innenfor de samme tre årene. Departementet fore
slår også at arbeidsavklaringspenger skal reduse
res med tilsvarende beløp når personen samtidig 
får barnepensjon etter lovens kapittel 18. Departe
mentet foreslår dessuten at det skal kunne gis for
skrift om forholdet mellom arbeidsavklaringspen
ger og andre reduserte ytelser fra folketrygden. 
Det vises til §§ 11-23 og 11-24. 

Med ny alderspensjon i folketrygden innføres 
det en fleksibilitet i systemet med mulighet for pen
sjonering allerede fra 62 år. Det nye systemet byg
ger på at en fritt skal kunne kombinere pensjon og 
arbeidsinntekt, uten reduksjon av trygdeytelsen. 
Departementet vil i det videre arbeidet med pen
sjonsreformen vurdere hvordan den nye alders
pensjonen skal påvirke retten til folketrygdens 
midlertidige ytelser etter fylte 62 år. 

4.13.2 Forholdet til ytelser etter annen 
lovgivning 

4.13.2.1 Gjeldende rett 

Retten til rehabiliteringspenger og attføringsytel
ser faller bort i den utstrekning ytelsene kommer 
inn under ansvarsområdet i annen lovgivning, jf. §§ 
10-17 og 11-19. Det er ingen tilsvarende bestem
melse for tidsbegrenset uførestønad. 

Samordning av rehabiliteringspenger, attfø
ringspenger og tidsbegrenset uførestønad med 
ytelser fra offentlige og private tjenestepensjons
ordninger reguleres i lov av 6. juli 1957 nr. 26 om 
samordning av pensjons- og trygdeytelser (sam
ordningsloven). 

Alle offentlig ansatte, og en del av de ansatte i 
privat sektor, er dekket av tjenestepensjonsordnin
ger som utbetaler supplerende tillegg til folketryg
dens midlertidige helserelaterte ytelser. De offent
lige tjenestepensjonsordningene utbetaler tillegg 
til både rehabiliteringspenger, attføringspenger og 
tidsbegrenset uførestønad. De private utbetaler 
kun tillegg til tidsbegrenset uførstønad. 

Tjenestepensjonsordningene er forsikrings
ordninger der medlemmene har betalt premie for å 
kunne få utbetalt tillegg til folketrygdens ytelser. 
De offentlige tjenestepensjonsordningene er brut
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toordninger som samordnes med folketrygdens 
ytelser. Samordningen skjer ved at folketrygdens 
ytelser utbetales fullt ut, mens den offentlige pen
sjonen reduseres med et samordningsfradrag. Pri
vate tjenestepensjoner er som regel nettoordnin
ger. Det betyr at de ikke samordnes, men utbetales 
uavkortet som et tillegg til folketrygdytelser. 

Arbeids- og velferdsetaten plikter å bistå pen
sjonsordningene ved gjennomføringen av samord
ning mellom ytelser fra Arbeids- og velferdsetaten 
og ytelser fra pensjonsordningen, jf. samordnings
loven § 25. Plikten til å utveksle opplysninger er 
nærmere regulert i forskrift 6. juli 2000 nr. 727 om 
registrering og utveksling av opplysninger (melde
system) for å gjennomføre bestemmelsene i sam
ordningsloven mv.. 

4.13.2.2 Høringsnotatet 

Departementet foreslo at retten til arbeidsavkla
ringspenger og tilleggsstønader skal falle bort i 
den utstrekning ytelsene kommer inn under 
ansvarsområdet i annen lovgivning. 

Departementet foreslo videre at det presiseres 
i loven at arbeidsavklaringspengene reduseres 
med tilsvarende beløp når personen mottar vart
penger etter lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pen
sjonskasse eller ventelønn etter lov 4. mars 1983 nr. 
3 om statens tjenestemenn m.m. (tjenestemanns
loven), men likevel ikke i større utstrekning enn at 
summen av ytelsene per uke minst svarer til tre 
prosent av grunnbeløpet. 

4.13.2.3 Høringsinstansenes merknader 

Arbeids- og velferdsdirektoratet peker på at bestem
melsen som angår forholdet til annen lovgivning i 
utkastets § 11-13 bør flyttes slik at den kommer i 
direkte tilknytning til de andre bestemmelsene 
som regulerer forholdet til andre ytelser. Direkto
ratet foreslår også at samordning av arbeidsavkla
ringspenger og ventelønn skal ta utgangspunkt i 
dagens regler for samordning mellom arbeidsav
klaringspenger og dagpenger, og at dette regule
res i tjenestemannsloven med forskrift, dvs. at det 
er ventelønnen som avkortes. Direktoratet skriver: 
«Dette begrunner vi blant annet med at det er et vil
kår for å motta ventelønn, at man anses som reell 
arbeidssøker tilsvarende som for mottakere av 
dagpenger. Dersom man mottar fulle arbeidsavkla
ringspenger, anses man ikke som reell arbeidssø
ker og fyller derfor ikke vilkårene for å motta ven
telønn. Dette vil da medføre at ventelønnen stanses 
inntil vedkommende igjen anses som reell arbeids
søker.» Direktoratet peker også på at det i dag er 
noe usikkerhet rundt muligheten for samtidig å 

motta ytelser fra folketrygdloven og etter forskrift 
om arbeidsmarkedstiltak med hjemmel i arbeids
markedsloven. Direktoratet uttaler at det er viktig 
at man ser utformingen av reglene for arbeidsav
klaringspenger og tjenestepensjoner i sammen
heng med Uførepensjonsutvalgets forslag og utfor
mingen av ny uføreytelse. Direktoratet understre
ker at saken både har en prinsipiell og en 
administrativ side, som begge bør tillegges vekt i 
gjennomgangen. Den nye stønadens karakter av å 
være en midlertidig helseakseytelse aktualiserer 
det prinsipielle spørsmålet om hvorvidt det bør 
være forenelig med retten til midlertidig inntekts
sikring å samtidig motta offentlige og/eller private 
tjenestepensjoner som har karakter av å være 
varige uførepensjoner. Dette prinsipielle poenget 
må etter direktoratets syn være førende i den kom
mende gjennomgangen av tjenestepensjonsord
ningene.  Dersom dagens samordningsregler vide
reføres, vil de utfordringer som nå gjør seg gjel
dende for dagens attføringspenger gjelde 
tilsvarende for en vesentlig større gruppe motta
kere. Samordningsloven pålegger etaten et stort 
ansvar for å melde fra til pensjonsordningene om 
endringer av folketrygdytelser for at de skal kunne 
beregne korrekt pensjon. Både ut fra en prinsipiell 
og administrativ synsvinkel er direktoratet derfor 
enig i at det er behov for en snarlig og planmessig 
gjennomgang av forholdet mellom tjenestepen
sjon/samordning og arbeidsavklaringspenger. «Vi 
understreker behovet for at denne gjennomgan
gen starter allerede nå og at man ikke venter til 
utformingen av ny varig uføreytelse. Vårt primære 
standpunkt er at det ikke skal være mulig å motta 
arbeidsavklaringspenger og samtidige tilleggsytel
ser fra private og/eller offentlige tjenestepensjons
ordninger. Direktoratet foreslår primært at man 
ikke skal kunne motta utbetalinger fra tjenestepen
sjonsordninger samtidig med mottak av arbeidsav
klaringspenger. En ulempe ved denne løsningen, 
kan være at det kan oppstå press på varig uføre
ytelse når personen har hatt inntekter utover 6G. 
Det vil være i slike tilfeller medlemmet taper mest 
på at tilleggene som tjenestepensjonen yter i tillegg 
til arbeidsavklaringspengene bortfaller. En alterna
tiv løsning til vårt primære utgangspunkt kan der-
for være å kun utbetale uførepensjon fra tjeneste
pensjonsordning for inntekter som overstiger 6G, 
hvor inntektstapet ikke er kompensert allerede via 
arbeidsavklaringspengene.» Dersom man konklu
derer med at det skal være mulig å motta ytelser 
fra offentlige og/eller private tjenestepensjoner 
samtidig med arbeidsavklaringspenger, foreslår 
direktoratet at man drøfter alternative løsninger på 
de administrative utfordringene. Statens Pensjons
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kasse, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og 
Arbeids- og velferdsdirektoratet har skissert tre 
modeller for mulige endringer av bestemmelsene 
om samordning av trygde- og pensjonsytelser, som 
alle i større eller mindre grad gir fordeler i forhold 
til dagens løsning, samtidig som de ikke vil mot
virke intensjonen med innføring av arbeidsavkla
ringspenger. De mener at den mest aktuelle model
len er å gå vekk fra dagens regime under samord
ningsloven og over til en avkortingsmodell som 
blir hjemlet direkte i lov om statens pensjonskasse 
m.fl., og i vedtektene for kommunale tjenestepen
sjonsordninger. Reduksjonen i tjenestepensjonen 
foreslås gjennomført ved en «krone-for-krone»
avkorting i forhold til arbeidsavklaringspengene 
vedkommende medlem har rett til, uavhengig av 
hvilken ytelse han eller hun faktisk mottar. Det 
betyr at tjenestepensjonsordningen ikke vil kom
pensere for eventuelt (tidsbegrenset) bortfall av 
arbeidsavklaringspenger, f.eks. fordi vedkom
mende ikke følger opp tiltaket. Denne løsningen 
innebærer at man samtidig løsriver samordnings
beregningene fra kompliserte og fiktive pensjons
størrelser. Fornyings- og administrasjonsdeparte
mentet skriver: «Attføringsreformen i 2002 
medførte et vanskelig arbeid for Statens Pensjons
kasse. Vanskelighetene besto i at det ikke ble gitt 
tilstrekkelige opplysninger om pensjonen fra folke
trygden til Statens Pensjonskasse. I lys av disse 
erfaringene mener vi det er viktig å avklare hvor
dan samordningsreglene for den nye ytelsen skal 
gjennomføres. Videre må det gis tilstrekkelige res
surser til å følge opp endringene administrativt, 
slik at nødvendige opplysninger blir gitt til de 
offentlige tjenestepensjonsordningene.» 

4.13.2.4 Departementets vurderinger og forslag 

Folketrygden skal sikre inntekt og dekke utgifter i 
bestemte situasjoner. Det er imidlertid ikke menin
gen at folketrygden skal dekke utgifter som andre 
instanser har hovedansvar for å dekke. Dersom to 
ytelser har overlappende formål, skal folketryg
dens ytelse derfor være subsidiær. Departementet 
slutter seg til vurderingen av at bestemmelsen om 
forholdet til ytelser etter annen lovgivning bør flyt
tes lenger bak i kapittelet for å opprettholde den 
strukturen som ellers finnes i folketrygdloven. 
Departementet er videre kommet til at forholdet 
mellom arbeidsavklaringspenger og ventelønn og 
vartpenger likevel ikke bør reguleres i folketrygd
loven. Et av hovedgrepene i St.meld. nr. 9 (2006
2007) Arbeid, velferd og inkludering, er en gene
rell frikobling av livsoppholdsytelser fra tilleggs
stønader og andre virkemidler. Departementet 

ønsker derfor at tilleggsstønadene etter folke
trygdloven kapittel 11 også skal kunne kombine
res med basisytelse etter forskrift med hjemmel i 
arbeidsmarkedsloven (individstønad). Det inne
bærer bl.a. at personer mellom 16 og 18 år som har 
nedsatt arbeidsevne, men som ikke er gamle nok 
til å få arbeidsavklaringspenger kan få tilleggs
stønader. Departementet viser dessuten til at det i 
høringsnotatet ble varslet en egen gjennomgang av 
de ulike stønadene. Departementet foreslår at ret-
ten til arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader 
skal falle bort i den utstrekning ytelsene kommer 
inn under ansvarsområdet i annen lovgivning, og at 
departementet skal kunne gi forskrift om avgrens
ningen av bestemmelsen. Departementet viser 
videre til arbeidet med gjennomgangen av tjeneste
pensjonsordningene. Det vil i lys av utvalgets kon
klusjoner kunne bli aktuelt å komme tilbake til for
holdet mellom arbeidsavklaringspenger og offent
lige tjenestepensjoner. 

4.14 Særregler ved yrkesskade 

4.14.1 Gjeldende rett 

For personer som er arbeidsuføre på grunn av en 
yrkesskade eller en likestilt yrkessykdom etter fol
ketrygdloven kapittel 13, gjelder ikke vilkårene i 
§§ 10-2, 11-2, 12-2 og 12-3 om forutgående og fort
satt medlemskap. For rehabiliteringspenger gjel
der ikke vilkåret i § 10-3 om opphold i Norge. Ved 
yrkesskade kan rehabiliteringspenger, attførings
penger og tidsbegrenset uførestønad gis ved uføre
grader ned til 30 prosent. Se §§ 10-18, 11-20 og 12
18. 

For alle tre ytelsene fastsettes det en særskilt 
uføregrad for den delen av uførheten som skyldes 
yrkesskade eller yrkessykdom. Det ses bort fra 
uførhet som skyldes andre forhold enn yrkesska
den, når denne delen utgjør under 30 prosent av 
den totale uførheten. Ytelsene beregnes etter de 
alminnelige bestemmelser, men grunnlaget for 
ytelsen settes likevel ikke lavere enn antatt årlig 
arbeidsinntekt på skadetidspunktet, justert i sam
svar med endringer i grunnbeløpet fram til søk
nadstidspunktet. 

4.14.2 Høringsnotatet 

Departementet foreslo at det ved reduksjon i 
arbeidsevnen som skyldes yrkesskade ikke skal 
stilles krav om forutgående medlemskap, og at 
arbeidsavklaringspenger skal kunne gis ved ned
settelse av arbeidsevnen helt ned til 30 prosent. 
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Departementet foreslo videre at arbeidsavklarings
penger ved yrkesskade skal beregnes etter de 
alminnelige reglene i kapittel 11, men at bereg
ningsgrunnlaget ikke skal settes lavere enn antatt 
årlig arbeidsinntekt på skadetidspunktet. 

4.14.3 Høringsinstansenes merknader 

Ingen av høringsinstansene har uttalt seg mot 
dette forslaget. 

4.14.4 Departementets vurderinger og 
forslag 

Bestemmelsene om yrkesskade gir særlige regler 
for innvilgelse og beregning av rehabiliteringspen
ger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestø
nad når nedsettelsen av arbeidsevnen skyldes 
yrkesskade. 

Departementet arbeider med et forslag som 
innebærer at dagens yrkesskaderegler i folketryg
den og yrkesskadeforsikringen slås sammen til én 
ny arbeidsskadeforsikring, og hvor en uavhengig 
enhet i offentlig regi avgjør krav om erstatning. 
Saken har vært på høring med frist 1. oktober 2007. 
Departementet arbeider videre med saken, og tar 
sikte på å sende på ny høring et utdypet forslag til 
organisatorisk modell. Personer som får en yrkes
skade etter at ny arbeidsskadeordning er iverksatt, 
vil få sine rettigheter regulert etter ny lov. For per
soner som har fått en yrkesskade før ny lov trer i 
kraft, er det imidlertid behov for å videreføre folke
trygdens særlige bestemmelser ved yrkesskade. 

Målet for alle mottakere av arbeidsavklarings
penger er at de skal komme i arbeid. Normalt for
utsetter dette at mottaker skal delta i aktivitet for å 
nå dette målet og få relevant oppfølgning fra 
Arbeids- og velferdsetaten. Departementet fore
slår derfor at det som hovedregel skal være et vil
kår for rett til arbeidsavklaringspenger at mottaker 
skal oppholde seg i riket. Målet om å komme i 
arbeid er et generelt krav og forutsetter at det stil
les krav om at mottakeren skal gjøre noe aktivt for 
å komme i arbeid og at han eller hun får oppfølg
ning fra Arbeids- og velferdsetaten. Departementet 
anser det derfor ikke som hensiktsmessig å videre
føre et unntak fra kravet om opphold i riket når 
nedsettelsen av arbeidsevnen skyldes yrkesskade. 

Departementet foreslår at personer som har 
nedsatt arbeidsevne på grunn av yrkesskade eller 
yrkessykdom skal få arbeidsavklaringspenger og 
tilleggstønader selv om de ikke fyller vilkårene for 
forutgående medlemskap, og at arbeidsavklarings
penger skal kunne gis ved uføregrader helt ned til 
30 prosent. Departementet foreslår videre at 
arbeidsavklaringspengene skal beregnes etter de 
alminnelige reglene i kapittel 11, men at bereg
ningsgrunnlaget ikke skal settes lavere enn antatt 
årlig arbeidsinntekt på skadetidspunktet. Departe
mentet foreslår også at hele ytelsen skal beregnes 
etter særreglene for yrkesskader dersom den 
delen av nedsettelsen av arbeidsevnen som ikke 
skyldes yrkesskade eller yrkessykdom er under 30 
prosent. Det vises til § 11-26. 
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5 Arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner 


5.1 Arbeidsevnevurderinger


5.1.1 Gjeldende rett 

Arbeidsevnen blir vurdert både når det tas stilling 
til om inngangsvilkårene for ytelser er oppfylt, om 
mottaker skal få full ytelse og for å finne fram til rik
tig tiltak. 

Alle arbeidssøkere har i henhold til arbeids
markedsloven § 11 rett til å få vurdert sitt behov for 
bistand og tjenester fra Arbeids- og velferdsetaten. 
Vurderingen skal ta utgangspunkt i arbeidssøke
rens real- og formalkompetanse, sett i forhold til 
mulighetene på arbeidsmarkedet. Det skal også 
vurderes om arbeidssøkeren har behov for bistand 
utover Arbeids- og velferdsetatens ordinære for
midlings- og oppfølgingsbistand. Det skal angis 
hvilke virkemidler som kan være aktuelle og når 
disse antas å kunne tas i bruk. Behovsvurderingen 
gir ikke i seg selv rett til tjenestene. Vedtaket om 
bistandsbehovet ble i forarbeidene til arbeidsmar
kedsloven ansett som enkeltvedtak, jf. Ot.prp. nr. 
62 (2003-2004), og dette har vært fulgt opp i prak
sis. Vedtaket kan påklages til NAV klage og anke, 
men kan ikke ankes inn for Trygderetten. Arbeids
og velferdsetatens avgjørelser om inntak på/tilde
ling av arbeidsmarkedstiltak er enkeltvedtak som 
kan påklages. Andre enn den som har fått tilbud 
om et tiltak regnes ikke som parter i samme sak og 
kan ikke klage over at de ikke har fått tilbud om til
tak, jf. arbeidsmarkedsloven § 16 første ledd. 

I det nye kapittel 5A i sosialtjenesteloven om 
kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad er 
retten til program og kvalifiseringsstønad betinget 
av at vedkommende har gjennomgått en arbeids
evnevurdering, jf. § 5A-1 annet ledd bokstav a. 
Kvalifiseringsprogrammet skal utarbeides på 
grunnlag av denne vurderingen og det skal inne
holde arbeidsrettede tiltak. Det vil etter sosialtje
nesteloven ikke være rett til klage på arbeidsevne
vurderingen, men i forbindelse med behandlingen 
av klager over avslag på kvalifiseringsprogrammet 
vil også arbeidsevnevurderingen bli vurdert. 

For mottakere av attføringspenger erstattes 
behovsvurderingen etter arbeidsmarkedsloven § 
11 i praksis av vurderingen av om det er nødvendig 
for vedkommende å gjennomføre attføringstiltak 

for å komme i arbeid, jf. folketrygdloven § 11-6. 
Vedtak etter disse bestemmelsene kan påklages til 
NAV klage og anke og eventuelt ankes til Trygde
retten. 

Ved vurdering av inngangsvilkårene til de hel
serelaterte folketrygdytelsene og ved vurderingen 
av om mottaker skal få full ytelse blir det tatt stil
ling til om arbeidsevnen er nedsatt. Det må samti
dig vurderes om dette skyldes sykdom, skade eller 
lyte. 

5.1.2 Høringsnotatet 

Departementet foreslo at det i en ny bestemmelse 
i arbeids- og velferdsforvaltningsloven slås fast at 
alle som oppsøker NAV-kontoret og som ønsker 
eller trenger bistand for å komme i arbeid, skal ha 
rett til å få vurdert sitt behov for bistand for å 
komme i arbeid og plikt til å medvirke til vurderin
gen. Departementet foreslo videre at de som har 
behov for en mer omfattende vurdering før det kan 
tas en endelig beslutning om bistandsbehovet, skal 
ha rett til å få og plikt til å medvirke til en grundi
gere kartlegging av sine ressurser og sitt bistands
behov. Det ble dessuten foreslått at vurderingene 
skal skje i nært samarbeid med brukeren, og at 
den endelige vurderingen skal munne ut i et ved
tak om personens bistandsbehov. For å kunne 
skille den enklere fra den mer omfattende vurde
ringen, foreslo departementet at den mer omfat
tende vurderingen i loven skal kalles arbeidsevne
vurdering. Departementet foreslo dessuten at den 
endelige vurdering av brukerens bistandsbehov 
skal være skriftlig, og at brukeren skal kunne 
påklage vurderingen til nærmeste forvaltnings
organ, eller det organ som Arbeids- og velferdseta
ten bestemmer. Departementet foreslo også at det 
gis hjemmel for å gi nærmere forskrift om innhol
det i arbeidsevnevurderingen. 

5.1.3 Høringsinstansenes merknader 

De høringsinstansene som uttaler seg er generelt 
positive til innføringen av en systematisk arbeids
evnevurdering, og til at det legges opp til at bruke
ren skal kunne klage på beslutninger som fattes på 
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grunnlag av den foretatte arbeidsevnevurderin
gen. En del av høringsinstansene peker likevel på 
at det er uklart hva som ligger i forslaget. Høgsko
len i Oslo er bekymret for at kartleggingen vil 
kunne oppleves som integritetskrenkende og uri
melig tyngende. Høgskolen mener dessuten at det 
virker betenkelig at den som forvalter den enkeltes 
rettigheter skal kunne foreta slike granskinger. 
Fellesorganisasjonen mener at lovforslaget legger 
opp til en ensidig forpliktelse fra brukernes side. 
De mener dessuten at rett til tiltak og rett til fast 
sosialfaglig kontaktperson må nedfelles i loven og 
at klageretten også må omfatte tiltaket/tjenestens 
innhold og kvalitet. Akademikerne anser det som 
en mangel ved høringsnotatet at departementet 
ikke omtaler de medisinske vurderingene som må 
foretas i disse sakene. Handels- og servicenæringens 
Hovedorganisasjon (HSH) mener at både leger og 
arbeidsgivere synes å kunne ha vesentlige roller i 
slike vurderinger. Funksjonshemmedes Fellesorga
nisasjon (FFO) ønsker en tydeligere sikring av 
brukernes deltakelse. «Konkret ønsker FFO at en 
arbeidsevnevurdering og eventuelt tilhørende akti
vitetsplan skal godkjennes ved underskrift av både 
saksbehandler ved NAV-kontor og den enkelte 
bruker før den er å anse som et arbeidsdokument. 
Det er naturlig å se for seg at en slik regel nødven
diggjør aktiv deltakelse fra brukerens side i den 
konkrete utformingen av aktivitetsplanen. FFO 
ønsker også at en bruker skal gis rett til å bytte 
saksbehandler i NAV, tilsvarende rettigheten til å 
bytte fastlege i pasientrettighetsloven. Dersom 
brukere skal kunne pålegges plikt til å bidra i utfor
mingen av aktivitetsplanene – noe FFO er beredt til 
å gi støtte til – må brukeren også ha rett på innhol
det i aktivitetsplanene.» Landsforeningen for hjerte
og lungesyke (LHL) peker på at om oppmerksom
heten rundt arbeidsevnevurdering som grunnlag 
for å vurdere rett til ytelse blir for stor, vil dette 
kunne svekke arbeidsevnevurderingen som 
grunnlag for å finne fram til behovstilpassede til
tak. LHL mener at det siste formålet må vektlegges 
mest. Dette krever bl.a. at regelverket for ytelsen 
ikke blir for komplisert og rigid. Kunnskapsdepar
tementet understreker viktigheten av å ivareta bru
kernes behov for å få vurdert sin realkompetanse. 
Blindeforbundet mener at aktivitetsplanen bør utar
beides før en begynner på arbeidsevnevurderin
gen. Norges Handikapforbund mener at vurderin
gen av hva som er «hensiktsmessig og nødvendig» 
fortsatt må være koblet opp mot folketrygdloven 
og at det må være samme ankemulighet som i dag. 
Arbeids- og velferdsdirektoratet peker på at ordlyden 
i bestemmelsen kan forstås slik at brukere med 
ansettelsesforhold som trenger bistand til å beholde 

arbeid utelukkes. De peker videre på at bestem
melsen også bør omfatte brukere der arbeid ikke 
er det umiddelbare målet, eller der det kun er ved
kommendes muligheter til å øke deltakelsen i dag
liglivet som er målet. «Retten til arbeidsevnevurde
ring og aktivitetsplan bør likevel avgrenses til å 
omfatte tilfeller der brukeren har behov for virke
midler som normalt tilbys fra et NAV-kontor. Der
som en bruker kun har behov for bistand som bare 
unntaksvis faller inn under et NAV-kontors 
ansvarsfelt, skal dette ikke utløse rett til arbeidsev
nevurdering og aktivitetsplan. Dette gjelder særlig 
kommunale oppgaver som ikke inngår i standard 
tjenesteportefølje, herunder gjeldsrådgivning og 
boligsosialt arbeid. Vi anser det ikke som riktig at 
NAV-kontoret i disse tilfellene skal ha ansvar for å 
vurdere bistandsbehov og tilby aktivitetsplan, 
ettersom ansvaret for slike tjenester ofte vil ligge til 
en kommunal sosialenhet utenfor NAV.» Direktora
tet foreslår videre at brukers plikt til å medvirke 
under gjennomføringen av arbeidsevnevurderin
gen knyttes til det å motta tjenester eller ytelser fra 
Arbeids- og velferdsetaten. Direktoratet foreslår 
dessuten at brukerens adgang til å klage på 
Arbeids- og velferdsetatens vurderinger skal knyt
tes til aktivitetsplanen. Unio støtter ikke forslaget 
om å legge lovbestemmelsen som regulerer dette 
til arbeids- og velferdsforvaltningsloven. «Dette 
innebærer en svekkelse av stønadsmottageres 
rettssikkerhet da Trygderettens kompetanse ikke 
omfatter dette lovverket. Unio mener at det må 
være hensiktsmessige klageordninger for vedtak 
om behovs- og arbeidsevnevurderinger samt akti
vitetsplan.» 

En del av høringsinstansene mener dessuten at 
det nærmere innholdet i arbeidsevnevurderingen 
bør reguleres i forskrift. 

5.1.4	 Departementets vurderinger og 
forslag 

Departementet viser til at Arbeids- og velferdseta
ten, i likhet med alle andre forvaltningsorganer, 
må ta stilling til om vilkårene for å få de godene de 
forvalter er oppfylt. Departementet mener at en 
systematisk vurdering av brukerens ressurser og 
bistandsbehov vil være et nyttig redskap for å sikre 
riktige avgjørelser mht. hvilke tiltak og tjenester 
den enkelte bør få fra arbeids- og velferdsforvalt
ningen, og mht. hvilken livsoppholdsytelse ved
kommende har rett til. Departementet mener 
videre at det å lovfeste at personer som henvender 
seg til NAV-kontoret skal ha rett til en systematisk 
kartlegging av sitt behov for bistand, vil innebære 
en styrking av brukerens rettigheter. Departemen



53 2008–2009 Ot.prp. nr. 4 
Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og

aktivitetsplaner) 

tet forutsetter at arbeidsevnevurderingen legges 
opp bredt, og at etaten innhenter nødvendig kom
petanse utenfra. Departementet understreker at 
også personer som på vurderingstidspunktet antas 
å stå langt fra arbeid skal ha rett til å få kartlagt sitt 
behov for bistand. F.eks. vil både personer som er 
aktuelle for kvalifiseringsprogrammet og personer 
som i dag ville fått yrkesrettet attføring være i mål
gruppen. Det samme gjelder brukere som kan ten
kes å ha behov for bistand som kan bidra til økt del
tagelse i samfunnslivet før det er aktuelt å sette inn 
tiltak som er mer direkte rettet mot å komme i 
arbeid. Etter departementets vurdering omfattes 
også disse brukerne av ordlyden i den foreslåtte 
bestemmelsen. Departementet presiserer videre 
at det ikke har vært meningen at bestemmelsen 
skal utelukke brukere med ansettelsesforhold som 
trenger bistand til å beholde arbeid. Formuleringen 
«for å komme i arbeid» er ment å inkludere både 
personer som er i jobb og personer som ikke er 
det. For å unngå at det oppstår tvil om dette, fore
slår departementet likevel at bestemmelsen 
endres slik at en benytter den samme formulerin
gen som i utkastet til folketrygdloven §§ 11-5 og 11
6 dvs. «beholde eller skaffe seg» arbeid. 

Departementet er enig i at det er viktig at bru
kerens interesser og rettssikkerhet ivaretas på en 
god måte. I høringsnotatet var det forutsatt at det 
nærmere innholdet i arbeidsevnevurderingene 
skulle fastlegges gjennom den metodikken som 
Arbeids- og velferdsetaten har lagt opp til. Departe
mentet holder fast ved at behovs- og arbeidsevne
vurderingene primært skal være verktøy som skal 
gi arbeids- og velferdsforvaltningen et best mulig 
grunnlag for å prioritere tiltaksressursene og for å 
tildele økonomiske ytelser. Departementet anser 
det derfor ikke som hensiktsmessig å regulere 
selve gjennomføringen av behovs- og arbeidsevne
vurderingene i loven. Departementet ser imidler
tid at det er behov for å tydeliggjøre hva det skal tas 
stilling til før det fattes vedtak, for på denne måten 
å få klarere fram hva brukerne eventuelt kan klage 
på. Dette er etter departementets syn også viktig 
for å sikre god kvalitet på vurderingen og for å 
sikre likebehandling. 

Arbeids- og velferdsdirektoratet har i sin 
høringsuttalelse pekt på at brukeren etter departe
mentets forslag ikke vil ha klageadgang på den 
kanskje mest sentrale beslutningen som tas, nem
lig om målet for bistanden og veien mot dette 
målet. Direktoratet har derfor foreslått at klagead
gangen skal knyttes til den ferdig utarbeidete akti
vitetsplanen. Departementet er, i likhet med 
Arbeids- og velferdsdirektoratet, opptatt av at 
behovs-/arbeidsevnevurderingen og aktivitetspla

nene skal ha høy kvalitet. Det er lagt opp til at det 
bare er brukere som får fastslått at de har et 
bistandsbehov som skal ha rett til en aktivitetsplan. 
I og med at også personer som får fastslått at de 
ikke har et bistandsbehov vil kunne ha interesse av 
å kunne klage på Arbeids- og velferdsetatens vur
dering, mener departementet at det ikke er hen
siktsmessig å knytte klageadgangen til den ferdig 
utarbeidede aktivitetsplanen. Departementet 
mener imidlertid at de hensynene direktoratet 
peker på kan ivaretas ved at det nedfelles i loven 
hva Arbeids- og velferdsetaten skal vurdere, og at 
brukeren skal kunne påklage den endelige vurde
ringen til nærmeste forvaltningsorgan eller det 
organ som Arbeids- og velferdsdirektoratet 
bestemmer. 

Behovs- og arbeidsevnevurderingene skal gi 
svar på om personens arbeidsevne er nedsatt og 
hvilket omfang en eventuell nedsettelse har. 
Departementet mener at behovs-/arbeidsevnevur
deringene må tilpasses individuelt. Mange bru
kere som oppsøker arbeids- og velferdsforvaltnin
gen har små eller ingen bistandsbehov. Det kan 
være brukere som har behov for livsoppholdsytel
ser og informasjon om arbeidsmarkedet i en kor
tere fase mellom to arbeidsforhold. Videre kan det 
være sykmeldte som forventes å vende tilbake til 
arbeid etter noen ukers sykefravær, eller det kan 
være brukere som kun har behov for økonomisk 
sosialhjelp i en kortere periode. Med det store 
antallet brukere arbeids- og velferdsforvaltningen 
betjener, er det avgjørende at bistandsbehovet 
avklares hurtig slik at det ikke settes inn mer res
surser enn nødvendig overfor disse gruppene. 
Behovsvurderingen skal også avdekke utfordrin
ger som kan møtes med enklere virkemidler, for 
eksempel der brukeren kan ha nytte av trening i 
jobbsøking, eller kortere kurs for å få innpass i 
arbeidslivet. 

Behovsvurderingen skal samtidig identifisere 
brukere som har et mer omfattende bistandsbe
hov, for eksempel der arbeidsevnen er nedsatt. Der 
brukeren har behov for bistand for å komme i 
arbeid er det vesentlig at dette avklares så tidlig 
som mulig, og at hensiktsmessige og målrettede 
virkemidler iverksettes. For å sikre en reell bru
kermedvirkning, en kvalitativt god avklaring og en 
likeverdig tjeneste er det vesentlig at det bygges 
opp en metodikk for arbeidsevnevurderinger som 
både ivaretar oppfølgingen av den enkelte bruker 
og som bidrar til forutsigbare og rasjonelle forvalt
ningsrutiner. 

For personer som er aktuelle for kvalifiserings
program vil det generelle vedtaket om brukers 
bistandsbehov i tillegg inneholde en vurdering av 
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at personen kan ha behov for tett og koordinert 
bistand, og at deltakelse i kvalifiseringsprogram 
kan være hensiktsmessig og nødvendig for å 
styrke vedkommendes mulighet for deltakelse i 
arbeidslivet. Kvalifiseringsprogrammet må sees i 
sammenheng med retten til individuell plan der det 
er behov for et tverrfaglig og koordinert tjeneste
tilbud. 

For personer som er aktuelle for arbeidsavkla
ringspenger vil det generelle vedtaket om brukers 
bistandsbehov, i tillegg utdype omfanget av den 
delen av arbeidsevnenedsettelsen som skyldes 
medisinske forhold, og en vurdering av at behand
ling og arbeidsrettede tiltak antas å ville kunne 
bedre mulighetene for at vedkommende kommer i 
arbeid. 

For personer som er aktuelle for uførepensjon, 
vil det generelle vedtaket om brukers bistandsbe
hov i tillegg si noe om omfanget og varigheten på 
den delen av arbeidsevnenedsettelsen som skyldes 
medisinske forhold, og gi en vurdering av at (ytter
ligere) medisinsk behandling og arbeidsrettede til
tak ikke antas å kunne føre til at inntektsevnen 
bedres. Som hovedregel vil dette være brukere 
hvor både medisinske og yrkesrettede virkemidler 
er forsøkt over tid, uten at dette har bedret den 
enkeltes muligheter til å komme i arbeid. 

Behovs- og arbeidsevnevurderingen gir et 
bilde av situasjonen på vurderingstidspunktet. Det 
vil derfor, både for brukere som er vurdert å ha et 
bistandsbehov og for brukere som ikke er vurdert 
å ha et bistandsbehov, kunne være nødvendig å 
foreta en ny vurdering, f.eks. ved vesentlige end-
ringer i personens situasjon. 

Behovs- og arbeidsevnevurderingene skal 
bidra til en målrettet og entydig avklaring av bru
kers ressurser og barrierer, og skal peke mot de 
virkemidler som er nødvendige for at brukeren 
skal kunne komme i arbeid. Vurderingen av bru
kers ressurser og barrierer sett i forhold til kra
vene i arbeidslivet, og fastsettelsen av målet for den 
videre bistanden, er beslutninger som er sentrale 
for den enkelte. Vurderingene må kunne gi grunn
lag for å prioritere hvem som skal få tilbud om til
tak og tjenester i regi av arbeids- og velferdsforvalt
ningen. De bør også gi grunnlag for å vurdere om 
tildelingskriteriene for livsoppholdsytelsene er 
oppfylt. Dette innebærer at en i forbindelse med 
vurderingen av om en har rett til en helserelatert 
folketrygdytelse må kunne skille ut hindre som 
ikke har medisinske årsaker. Behovs- og arbeids
evnevurderingen må dermed tilpasses individuelt. 
De bør også bidra til å gi brukeren et realistisk 
bilde av sine muligheter for å komme i arbeid, og 

hvilken bistand de kan forvente å få av arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

Departementet foreslår derfor at det skal gå 
fram av loven at det gjennom behovs-/arbeidsevne
vurderingen skal kartlegges om arbeidsevnen er 
nedsatt og eventuelt hvor mye, og hvilke ressurser 
og hindre brukeren har for å møte de krav som stil
les for at vedkommende skal komme i arbeid. 
Departementet foreslår videre at det skal gå fram 
av vurderingen hva som eventuelt skal til for å 
overvinne hindringene og hvilket sluttmål perso
nen skal ha, dvs. om det er realistisk å komme i 
arbeid og hva slags arbeid som i så fall skal være 
målet. Det foreslås videre at hovedretningen på 
den eventuelle bistanden skal angis, som f.eks. at 
personen har behov for kvalifisering, eller at ved
kommende har behov for teknisk tilrettelegging. 

Disse vurderingene vil i de fleste tilfellene bli 
nedfelt i ett vedtak. Det er imidlertid ikke noe i 
veien for at det fattes flere separate vedtak dersom 
dette anses som mer hensiktsmessig. 

Brukeren vil kunne klage dersom forvaltnin
gen etter den innledende behovsvurderingen kom
mer til at vedkommende ikke har behov for bistand 
for å komme i arbeid. Utfallet av klagen vil eventu
elt kunne bli at vedkommende har rett til en 
arbeidsevnevurdering. Brukeren kan videre klage 
dersom forvaltningen, etter å ha gjennomført en 
mer omfattende arbeidsevnevurdering, kommer til 
at vedkommende ikke har et bistandsbehov, eller 
dersom brukeren mener at bistandsbehovet er et 
annet enn det forvaltningen er kommet fram til. 
Utfallet av en klage vil f.eks. kunne bli at klagein
stansen omgjør vedtaket, eller at det besluttes at 
det skal gjøres en ny arbeidsevnevurdering fordi 
den første vurderingen ikke har vært grundig nok, 
eller fordi forvaltningen har vurdert sakens faktum 
feil. Forslaget vil etter departementets syn sikre at 
det foretas grundige vurderinger i forkant av 
beslutningen om eventuelle tiltak, og at brukerne 
gis en bedre mulighet for å korrigere forvaltnin
gens skjønnsvurderinger. Forslagene ivaretar 
dessuten hensynene til likebehandling og bruker
medvirkning på en god måte. 

Departementet understreker at vurderingen 
etter arbeids- og velferdsforvaltningsloven vil være 
en faglig vurdering av personens arbeidsevne og 
bistandsbehov. Slik sett kan disse vurderingene 
sammenlignes med dagens legeerklæringer. Det 
skal derfor fortsatt gjøres en selvstendig vurdering 
av om vilkårene for å få livsoppholdsytelser og 
arbeidsmarkedstjenester er oppfylt før det fattes 
vedtak om tildeling av en livsoppholdsytelse eller 
en arbeidsmarkedstjeneste. 
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I prinsippet vil det for brukere som er aktuelle 
for helserelaterte folketrygdytelser bli fattet ved
tak om den nedsatte arbeidsevnen både etter 
arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 14a og 
etter folketrygdloven. De ulike tjenester og ytelser 
har imidlertid ulike vilkår. For å få helserelaterte 
folketrygdytelser må arbeidsevnen være nedsatt 
med minst halvparten og nedsettelsen må skyldes 
sykdom, skade eller lyte. Det stilles ikke samme 
krav til reduksjon av arbeidsevnen for å få tiltak og 
tjenester. Brukeren kan derfor få ulike konklusjo
ner i vedtak etter arbeids- og velferdsforvaltnings
loven og folketrygdloven. Departementet legger 
imidlertid til grunn at disse vedtakene normalt vil 
bli formidlet til brukeren samtidig. Brukeren vil i 
prinsippet også ha to ulike løp for å påklage vedta
ket: Begge vedtakene kan påklages til nærmeste 
overordnede forvaltningsorgan eller det organ 
Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemmer. Ved
taket etter folketrygdloven kan i tillegg ankes til 
Trygderetten. Hvis brukeren velger å bruke 
begge klagemulighetene, kan det i teorien tenkes 
at han eller hun kan få to ulike vedtak i klagesaken. 
I praksis vil de fleste brukere antakelig velge å 
påklage vedtaket etter folketrygdloven fordi det er 
det som eventuelt utløser rett til ytelse. 

Departementet viser for øvrig til at det i 
høringsnotatet er varslet at Trygderettens kompe
tanse vil bli vurdert i forbindelse med vurderingen 
av om det bør innføres et felles klagesystem for 
arbeids- og velferdsforvaltningen. 

Departementet er enig i Arbeids- og velferdsdi
rektoratets vurdering av at plikten til å medvirke 
ved arbeidsevnevurderingen og utarbeidelsen av 
aktivitetsplanen bør knyttes til retten til livsopp
holdsytelse og tiltak, og at det ikke bør være en 
plikt i seg selv. Se avsnitt 4.4.4. 

Departementet foreslår at alle som henvender 
seg til arbeids- og velferdsforvaltningen, og som 
ønsker eller trenger bistand for å beholde eller 
skaffe seg arbeid, har rett til å få vurdert sitt behov. 
Departementet foreslår videre at brukere som har 
behov for en mer omfattende vurdering av sitt 
bistandsbehov skal ha rett til å få en arbeidsevne
vurdering. Departementet foreslår at brukeren 
skal få en skriftlig vurdering av om arbeidsevnen 
er nedsatt og eventuelt hvor mye, samt av sine res
surser og hindringer for å komme i arbeid, behov 
for bistand og målet for og retningen på den even
tuelle bistanden. Det foreslås videre at denne vur
deringen skal kunne påklages til nærmeste over
ordnede organ eller til det organ som Arbeids- og 
velferdsdirektoratet bestemmer. Departementet 

foreslår at Arbeids- og velferdsetaten skal ha ansva
ret for å gjennomføre behovs- og arbeidsevnevur
deringene. Det vises til arbeids- og velferdsforvalt
ningsloven § 14a. 

5.2 Aktivitetsplaner 

5.2.1 Gjeldende rett 

Den som har behov for langvarige og koordinerte 
tjenester, har etter arbeids- og velferdsforvalt
ningsloven § 15 rett til å få utarbeidet en individuell 
plan. Planen skal utformes i samarbeid med bruke
ren. 

Alle mottakere av attføringspenger og alle 
yrkeshemmede som deltar på arbeidsmarkedstil
tak, utarbeider i henhold til Arbeids- og velferds
direktoratets retningslinjer en individuell hand
lingsplan. Brukeren skal selv medvirke ved utfor
mingen av planen. Handlingsplanen danner grunn
lag for vedtak om nødvendige og hensiktsmessige 
tiltak etter § 11-6. Mottakere av rehabiliteringspen
ger og tidsbegrenset uførestønad har i henhold til 
§§ 10-8 og 12-9 en rett og plikt til å delta i utarbei
delsen av en individuell oppfølgingsplan. Planene 
er primært et arbeidsverktøy og gir ikke i seg selv 
brukerne en rett til de tiltak og behandlingsopp
legg som skisseres i planen. Brukere som har fått 
handlingsplan og oppfølgingsplan, vil i tillegg til 
denne kunne ha rett til en individuell plan etter 
arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 15. 

Sosialtjenesteloven gir på bestemte vilkår rett 
til et arbeidsrettet kvalifiseringsprogram, jf. sosial
tjenesteloven § 5A- 1. 

5.2.2 Høringsnotatet 

Departementet foreslo at det i en ny bestemmelse 
i arbeids- og velferdsforvaltningsloven fastsettes 
en rett og plikt for brukere som har behov for 
bistand til å delta i utformingen av en konkret plan 
for hvordan vedkommende skal komme i arbeid. 
Departementet foreslo at planen kalles aktivitets
plan og at den, på samme måte som i dag, skal 
være et arbeidsverktøy og ikke i seg selv gi bruke
ren rett til de tiltak og aktiviteter som er beskrevet 
i planen, og at planen dermed skal følges opp med 
beslutninger om tildeling av tiltak. Departementet 
la i høringsnotatet opp til at planen, med unntak av 
retten til individuell plan etter arbeids- og velferds
forvaltningsloven § 15, og retten til individuell plan 
etter sosialtjenesteloven § 4-3a, skal erstatte 
dagens oppfølgings- og handlingsplaner. 
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5.2.3 Høringsinstansenes merknader 

Velferdsalliansen mener at planene bør ha fokus på 
motivasjon. De peker videre på at maktforholdet 
mellom etat og bruker er skjevt og mener derfor at 
begge parter må godkjenne aktivitetsplanene og 
signere dem. Funksjonshemmedes Fellesorganisa
sjon (FFO) ønsker en tydeligere sikring av bruker
nes deltakelse. «Konkret ønsker FFO at en 
arbeidsevnevurdering og eventuelt tilhørende akti
vitetsplan skal godkjennes ved underskrift av både 
saksbehandler ved NAV kontor og den enkelte 
bruker før den er å anse som et arbeidsdokument. 
Dersom brukere skal kunne pålegges plikt til å 
bidra i utformingen av aktivitetsplanene – noe FFO 
er beredt til å gi støtte til – må brukeren også ha 
rett på innholdet i aktivitetsplanene.» Rådet for psy
kisk helse mener at «myndighetens behov for kon
troll må ikke ivaretas på en slik måte at det skaper 
usikkerhet om videre rett til arbeidsavklaringspen
ger så lenge aktivitetsplan følges eller må justeres 
i samarbeid med den enkelte bruker.  Rådet for 
psykisk helse forventer derfor at brukeren gis rett 
til å si nei på en måte som ikke får følger for retten 
til avklaringspenger.» Arbeids- og velferdsdirektora
tet skriver at de tidligere ikke har ønsket å la planer 
utformes som enkeltvedtak fordi planen skal være 
dynamisk og kunne endres løpende når det er 
behov for dette. Ved yrkesrettet attføring har det 
dessuten i tillegg til handlingsplanen blitt fattet 
vedtak etter folketrygdloven § 11-6 om målet for 
bistanden (høvelig arbeid) og virkemidlene for å 
nå dette målet (hensiktsmessige og nødvendige til
tak). Direktoratet ser det som problematisk at bru
kere med behov for mer omfattende tiltak og virke
midler nå ikke vil ha klageadgang ved den kanskje 
mest sentrale beslutningen for den bistanden som 
tilbys, nemlig målet for bistanden og veien mot 
dette målet. De ser samtidig at brukeres klagead
gang også innebærer en kvalitetssikring av NAV
kontorets skjønnsutøvelse. Ut fra dette anbefaler 
de at aktivitetsplanene utformes slik at de blir 
enkeltvedtak etter forvaltningsloven og dermed 
også kan påklages etter forvaltningslovens regler. 
Subsidiært foreslår de at det innføres et § 11-6 lik
nende vedtak i en egen bestemmelse i arbeids- og 
velferdsforvaltingsloven § 14 a som eksplisitt 
omfatter beskrivelse av målet for bistanden og vir
kemidlene for å nå målet. Direktoratet mener at 
aktivitetsplanen bør begrenses til å omfatte de sen
trale elementene i planen; det begrunnede målet i 
planen og de virkemidlene som anses hensikts
messige og nødvendige for å nå målet. Dette inne
bærer at klageadgangen ikke kan omfatte deler av 
planen som NAV-kontoret ikke har herredømme 

over, f.eks. opptak ved skolegang eller medisinske 
behandlingsmåter. De mener videre at enkeltved
taket om aktivitetsplanen også klart må synliggjøre 
de begrensninger i retten til konkrete tiltak som 
følger av årlige tildelinger av rammefinansierte til
tak, og begrensninger som skyldes manglende til
taksressurser og lignende. Attføringsbedriftene er 
skuffet over at regjeringen ikke vil gi brukerne 
rettskrav på konkrete arbeidsmarkedstiltak. 

5.2.4 Departementets vurderinger 

Departementet viser til at målet er at så mange 
som mulig, ved hjelp av hensiktsmessig bistand og 
målrettet oppfølging, skal komme i arbeid. En vik
tig forutsetning for å lykkes er at mottakeren er 
motivert og selv deltar aktivt i prosessen. Departe
mentet anser det dermed som viktig at mottakeren 
helt fra starten trekkes inn i prosessen med å kon
kretisere hva slags arbeid som skal være målet, og 
i planleggingen av hvordan målet skal nås. Som 
hovedregel skal målet formuleres ved å angi hvil
ket yrke, hvilken yrkesretning eller bransje bistan
den skal rette seg mot. Ved vurderingen skal det 
tas utgangspunkt i brukerens ressurser og barrie
rer sett opp mot mulighetene på arbeidsmarkedet. 
Prinsippet om geografisk og yrkesmessig mobilitet 
skal legges til grunn. For brukere som anses å ha 
en lang vei for å komme i inntektsgivende arbeid, 
eller hvor det er usikkert om brukeren vil kunne 
komme i arbeid, vil det være naturlig først å fast
sette delmål på veien mot en framtidig deltakelse i 
arbeidslivet og at et endelig mål fastsettes senere i 
prosessen. For en del av brukerne vil aktivitetspla
nen likevel være svært enkel. Aktivitetsplanen skal 
erstatte dagens handlingsplan for yrkeshemmede 
arbeidssøkere, og den individuelle oppfølgingspla
nen for mottakere av rehabiliteringspenger og tids
begrenset uførestønad. Planen skal, på samme 
måte som i dag, være et arbeidsverktøy og ikke i 
seg selv gi brukeren rett til de tiltak og aktiviteter 
som er beskrevet i planen. Planen vil dermed måtte 
følges opp med beslutninger om tildeling av tiltak, 
tjenester og ytelser. Det skal videre, som i dag, ved 
innvilgelsen av en livsoppholdsytelse fastsettes 
hvilke aktivitetskrav som skal stilles til motta
kerne. Den enkelte kan klage på at det ikke er utar
beidet aktivitetsplan, men det vil ikke bli rett til å 
klage på innholdet i planen. Kvalifiseringsprogram
met er i realiteten en plan av samme type som den 
foreslåtte aktivitetsplanen. Disse brukerne vil der
med ikke samtidig ha behov for en aktivitetsplan. 

Departementet foreslår at brukere som har fått 
fastslått at de har et bistandsbehov skal ha rett til 
en aktivitetsplan. Det skal imidlertid ikke utarbei
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des aktivitetsplaner for personer som har rett til 
kvalifiseringsprogram etter sosialtjenesteloven 
kapittel 5A. Det foreslås at Arbeids- og velferdseta
ten skal ha ansvaret for at vurderingene blir gjen
nomført, at aktivitetsplanene blir utarbeidet og at 
etaten, dersom brukere samtidig har krav på en 
individuell plan etter arbeids- og velferdsfor

valtingsloven § 15, skal legge til rette for at aktivi
tetsplanen og den individuelle planen så langt som 
mulig blir samordnet. Det foreslås dessuten at 
departementet skal kunne gi forskrifter om innhol
det i arbeidsevnevurderingen. Det vises til arbeids
og velferdsforvaltningsloven § 14 a. 
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6 Enkelte andre endringer


6.1 Opptjeningsrett til foreldrepenger 


6.1.1	 Gjeldende rett 

Rett til foreldrepenger opptjenes gjennom yrkesak
tivitet. Både mor og far kan opptjene rett til forel
drepenger ved å være yrkesaktive med pensjonsgi
vende inntekt (§ 3-15) i minst seks av de siste ti 
månedene før vedkommendes uttak av foreldre
penger tar til. Den pensjonsgivende inntekten må 
på årsbasis svare til minst halvparten av grunnbe
løpet. Likestilt med yrkesaktivitet er tidsrom da det 
er gitt bestemte ytelser til livsopphold i form av 
dagpenger under arbeidsløshet etter kapittel 4, 
sykepenger etter kapittel 8, eller stønad ved barns 
sykdom m.m. etter kapittel 9, eller enten foreldre
penger eller svangerskapspenger. Rehabiliterings
penger, attføringspenger og tidsbegrenset uføres
tønad er derimot ikke likestilt med yrkesaktivitet. 

6.1.2	 Høringsnotatet 

Departementet foreslo at arbeidsavklaringspenger 
skal gi opptjeningsrett til foreldrepenger. 

6.1.3	 Høringsinstansenes merknader 

Samtlige høringsinstanser som uttaler seg om 
dette støtter forslaget. Kreftforeningen og Arbeids
og velferdsdirektoratet mener at arbeidsavklarings
penger også bør gi opptjeningsrett til pleiepenger. 
Arbeids- og velferdsdirektoratet mener i tillegg at 
den bør gi opptjeningsrett til opplæringspenger. 

6.1.4	 Departementets vurderinger og 
forslag 

I motsetning til de fleste andre pensjonsgivende 
ytelser gir rehabiliterings- og attføringspenger og 
tidsbegrenset uførestønad ikke opptjeningsrett til 
foreldrepenger. Det er foreslått at arbeidsavkla
ringspenger skattemessig skal behandles som 
lønns- og pensjonsgivende inntekt. Likestillings
og familiepolitiske hensyn tilsier også at arbeidsav
klaringspenger skal gi opptjeningsrett til foreldre
penger. Departementet foreslår at dette gjennom

føres ved at arbeidsavklaringspenger tas inn i fol
ketrygdloven § 14-6 tredje ledd. 

6.2	 Beskatning av arbeidsavklarings
penger 

6.2.1	 Gjeldende rett 

Rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbe
grenset uførestønad beskattes som lønnsinntekt. 
Mottakere av tidsbegrenset uførestønad har rett til 
særfradrag for uførhet jf. skatteloven § 6-81 tredje 
ledd. Det gis ikke tilsvarende fradrag for motta
kere av rehabiliterings- og attføringspenger. 

6.2.2	 Høringsnotatet 

Departementet foreslo at den nye ytelsen skal 
beskattes som lønnsinntekt og at mottakerne ikke 
skal få særfradrag for uførhet. 

6.2.3	 Høringsinstansenes merknader 

Høringsinstansene er delte i synet på det foreslåtte 
nivået på ytelsen. Fellesorganisasjonen peker bl.a. 
på forslaget om å ikke gi mottakerne av arbeidsav
klaringspenger særfradrag for uførhet, og kom
menterer: « På de aller fleste områder velges en 
utforming som tilsvarer den av de tre tidligere ord
ningene som er minst romslig for brukerne.» Nor
ges Handicapforbund mener at det bør vurderes om 
målgruppen for arbeidsavklaringspenger bør 
komme inn under skattebegrensningsregelen som 
gjelder for minstepensjonister. Velferdsalliansen 
mener at det i skatteloven må innføres en skattebe
grensning for trygdeordninger og stønader under 
EUs fattigdomsgrense, dvs. tilsvarende ca. 150 000 
kr netto. Kreftforeningen forutsetter at særfradra
get for unge uføre opprettholdes. 

6.2.4	 Departementets vurderinger og 
forslag 

Departementet mener at arbeidsavklaringspenger 
bør skattlegges som lønnsinntekt, og at det ikke 
skal kunne gis særfradrag for uførhet fordi det gir 
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best insentiver til å ta arbeid og fordi det markerer 
det midlertidige ved ytelsen. Løsningen er i tillegg 
enkel å administrere. Personer som i dag ville ha 
fått tidsbegrenset uførestønad vil således ikke len
ger ha rett til særfradrag. Det vises til skatteloven 
§§ 5-42 bokstav b, 5-43 nr. 1 bokstav d nr. 5, 6-32 
første ledd bokstav a annet punktum, § 6-81 annet 
ledd, § 6-81 tredje ledd, 12-2 bokstav og 17-1 første 
ledd bokstav a. 

6.3	 Endringer i retten til oppsatt uføre
pensjon fra Statens Pensjonskasse 

6.3.1	 Gjeldende rett 

Når et medlem av Statens Pensjonskasse er fra
trådt etter 1. januar 1967 med rett til oppsatt alders
pensjon og senere blir tilstått uførepensjon eller 
tidsbegrenset uførestønad etter lov om folketrygd, 
har personen fra samme tidspunkt rett til uførepen
sjon etter samme uføregrad fra Pensjonskassen. 
Rehabiliteringspenger og attføringspenger gir 
ikke rett til oppsatt alderspensjon. 

6.3.2	 Høringsnotatet 

Departementet foreslo at mottakere av arbeidsav
klaringspenger ikke samtidig skal kunne få oppsatt 
uførepensjon fra Statens Pensjonskasse. 

6.3.3	 Høringsinstansenes merknader 

Fornyings- og administrasjonsdepartementet skri
ver: «Etter vår oppfatning bør lov om Statens Pen
sjonskasse § 28a om oppsatt uførepensjon og § 28 
siste ledd om forholdet til folketrygdens uføregrad 
endres som følge av forslaget om arbeidsavkla
ringspenger. Tidligere var det bare folketrygdens 
uførepensjon som ga rett til oppsatt uførepensjon 
fra Statens Pensjonskasse, men ved innføringen av 
tidsbegrenset uførestønad ble det funnet rimelig at 
også denne pensjonen skulle utløse rett til oppsatt 
uførepensjon. På bakgrunn av at arbeidsavkla
ringspenger er mer lik dagens attføringspenger 
enn tidsbegrenset uførestønad, bør antakeligvis 
ikke arbeidsavklaringspenger utløse rett til oppsatt 
uførepensjon fra Statens Pensjonskasse.» Statens 
Pensjonskasse skriver: «Da AAP er ment å være en 
ytelse mer på linje med dagens AT enn TU, finner 
vi det ikke like rimelig at AAP skal utløse rett til 
oppsatt uførepensjon. Det må også på dette punkt 
gis overgangsregler for dem som har en løpende 
oppsatt uførepensjon sammen med TU.» 

6.3.4	 Departementets vurderinger og 
forslag 

Det er i dag kun tidsbegrenset uførestønad og ufø
repensjon fra folketrygden som gir rett oppsatt ufø
repensjon fra Statens Pensjonskasse. Rehabilite
ringspenger og attføringspenger gir ikke slik rett. 
Dersom arbeidsavklaringspenger skulle gi rett til 
oppsatt uførepensjon fra Statens Pensjonskasse, 
ville det innebære en betydelig utvidelse av mål
gruppen for ordningen. Departementet støtter der-
for høringsinstansenes vurdering av at det er mest 
naturlig at den nye ytelsen følger dagens regel for 
rehabiliterings- og attføringspenger. Departemen
tet foreslår at arbeidsavklaringspenger ikke skal gi 
rett til oppsatt uførepensjon fra Statens Pensjons
kasse. Se forslag om endringer i lov 28. juli 1949 nr. 
26 om Statens Pensjonskasse §§ 28 og 28a. 

6.4	 Endringer i foretakspensjonsloven 

6.4.1	 Gjeldende rett 

Folketrygden har fem ulike sykdomsrelaterte ytel
ser. Disse er sykepenger, rehabiliteringspenger, 
attføringspenger, tidsbegrenset uførestønad og 
uførepensjon. Pensjonsordninger etter foretaks
pensjonsloven har imidlertid bare en slik ytelse 
som utbetales til medlemmet, nemlig uførepen
sjon. Retten til eventuell uførepensjon utløses av 
uførhet, men selve uføreytelsen begynner først å 
løpe fra det tidspunkt rett til syke-, rehabiliterings
eller attføringspenger fra folketrygden opphører, 
jf. § 6-1 første ledd. Det er imidlertid frivillig om 
ordningen skal yte uførepensjon. 

Størrelsen på en eventuell uførepensjon skal 
svare til den alderspensjon medlemmet ville ha rett 
til etter regelverket dersom lønnen på tidspunktet 
for uførheten og den tjenestetid som følger av fore
takspensjonsloven § 4-3 tredje ledd legges til 
grunn, jf. foretakspensjonsloven § 6-3 første ledd. 

6.4.2	 Høringsnotatet 

Departementet foreslo at det ikke skulle være 
adgang til å utbetale uførepensjon fra en privat tje
nestepenjonsordning samtidig som personen mot-
tar arbeidsavklaringspenger. Forslaget medfører 
at rett til uførepensjon fra private ordninger bortfal
ler for dem som har tidsbegrenset uførestønad. 

6.4.3	 Høringsinstansenes merknader 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og LO 
uttaler seg ikke om dette spørsmålet. De arbeids
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taker- og arbeidsgiverorganisasjonene som har 
uttalt seg, samt Den norske aktuarforening, er imot 
forslaget til endring i foretakspensjonsloven. Det 
begrunnes dels i at det er urimelig at arbeidsgivere 
ikke skal kunne sikre sine ansatte på denne måten, 
dels i at arbeidstakerne har innrettet seg i tillit til at 
de ville få tilleggsytelser fra pensjonsordningen det 
er betalt inn til og dels i at det medfører en urimelig 
forskjellsbehandling av ansatte i offentlig og privat 
sektor. Arbeidsgiverforeningen Spekter mener at for
slaget vil føre til et press for å få innvilget uførepen
sjon. De mener at det isteden bør legges opp til vir
kemidler som er mer målrettet mot dem som fak
tisk får en urimelig høy kompensasjonsgrad. 
Akademikerne mener det er et samfunnsmessig 
gode at arbeidsgivere i privat sektor ønsker å bidra 
med sikring av egne ansatte, og at den foreslåtte 
endringen derfor er svært uheldig. De foreslår at 
en for å hindre at samlet ytelse blir for høy, kan 
begrense nivået på utbetalingen i avklaringsperio
den slik at den samlede ytelse fra trygden og tje
nestepensjonsordningen tilsvarer avtalt nivå i pen
sjonsplanen. De viser også til at den foreslåtte inn
strammingen i § 6-1, annet ledd får tilbakevirkende 
effekt, noe som reduserer den enkelte borgers for
utberegnelighet. Akademikerne mener det ikke er 
noen grunn til å utsette vurderingen av forholdet 
mellom private og offentlige tjenestepensjonsord
ninger. 

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon 
(HSH) mener at skjevheten mellom offentlig og 
privat sektor må fjernes så raskt som mulig: 

«Private arbeidsgivere som ønsker å sikre sine 
ansatte ved langvarige sykdomsforløp, bør ha 
samme anledning til dette som det offentlige. 
Dette kan skje ved at det åpnes for utbetalinger 
fra kollektive tjenestepensjonsordninger ved 
siden av arbeidsavklaringspengene. Dersom 
man frykter at den samlede utbetaling av folke
trygdens ytelser og supplement fra private tje
nestepensjonsordninger blir så høy at det min
sker insentivene til å gå ut i arbeid, kan dette 
ivaretas på annen måte enn en forskjellsbe
handling mellom privat og offentlig sektor. En 
begrensning i utbetaling av supplerende ytel
ser kan eksempelvis skje ved at det settes et tak 
for samlede ytelser fra trygd og arbeid. HSH 
kan ikke se noen grunn til at det skal være noen 
forskjell på ansatte i privat og offentlig sektor i 
så måte, og slikt tak må derfor være det 
samme, uavhengig av hvilken sektor man er 
ansatt i. » 

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) 
mener primært at utbetalingene fra private ytelses
baserte tjenestepensjonsordninger bør gjøres uav

hengig av endringer i folketrygden, og da slik at 
utbetaling starter 12 måneder etter at uførheten 
inntraff. Premiestrukturen og opparbeiding av ret
tigheter i slike ordninger gjør kontinuerlige tilpas
singer til den til enhver tid gjeldende folketrygd 
lite egnet. Dersom det ikke blir innført en regel i 
lov om foretakspensjon som fristiller utbetaling av 
uførepensjon fra utbetaling av uføreytelser i folke
trygden i større grad, mener FNH at det minimum 
må være slik at regelverket sikrer lik behandling 
av ansatte i offentlig og privat sektor. Ved å tillate 
private ordninger å utbetale differansen mellom 
ytelsen etter pensjonsplanen og korttidsytelsen fra 
trygden, vil en etter FNHs syn kunne oppnå likebe
handling. FNH tror at de med inntekt mellom 6 G 
og 12 G, som er den gruppen som rammes hardest 
ved det foreliggende forslaget, er en sosioøkono
misk gruppe som har lavere uførehyppighet enn 
gjennomsnittet, og der motivasjonen til å stå i jobb 
ofte er god. FNH stiller seg derfor tvilende til at lov
forslaget fører til at de personer som berøres kom
mer tidligere tilbake i jobb. Finansnæringens 
arbeidsgiverorganisasjon slutter seg til FNHs 
høringsuttalelse. Unio mener det er behov for en 
snarlig gjennomgang av de deler av regelverket 
som åpner for ulik behandling av offentlige og pri
vate tjenestepensjonsordninger, da forskjellene 
her kan gi skjevheter som på en urimelig måte for-
ringer ansattes inntektssikring i et stønadsløp. Sen
ter for seniorpolitikk forutsetter at regelverket gjen
nomgås og justeres dersom det oppstår uforutsette 
misforhold mellom privat og offentlig sektor. 
Arbeids- og velferdsdirektoratet går mot at det skal 
ytes pensjon fra tjenestepensjonsordningene i til
legg til arbeidsavklaringspenger, og ønsker at 
dette også skal avvikles når offentlige tjenestepen
sjoner legges om som et ledd i pensjonsreformen. 

6.4.4	 Departementets vurderinger og 
forslag 

Tjenestepensjonsordninger etter lov om foretaks
pensjon og lov om innskuddspensjon skal gi rett til 
alderspensjon, og kan gi rett til uførepensjon. Det 
er langt fra alle pensjonsordninger i privat sektor 
som benytter seg av adgangen til å yte uførepen
sjon. Etter gjeldende rett skal eventuell uførepen
sjon til personer som blir uføre begynne å løpe fra 
det tidspunkt rett til utbetaling av syke-, rehabilite
rings- eller attføringspenger fra folketrygden opp
hører, jf. foretakspensjonsloven § 6-1. Dette vil nor-
malt være det tidspunktet tidsbegrenset uføre
stønad eller uførepensjon fra folketrygden 
begynner å løpe. Pensjonsordninger i privat sektor 
kan derfor ikke følge samme praksis som offent
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lige pensjonsordninger, som utbetaler uførepen
sjon også til personer som mottar rehabiliterings
eller attføringspenger. 

At uførepensjon etter gjeldende rett ikke utbe
tales til personer som mottar de foran nevnte kort
tidsytelser fra folketrygden, må ses på bakgrunn 
av anbefalingene i tilknytning til den såkalte 
«arbeidslinja», jf. Velferdsmeldinga, St. meld. nr. 35 
(1994-1995). I Dok.nr.8:59 (2007-2008) ble det fore
slått å gjøre om på dette, slik at uførepensjon fra de 
private tjenestepensjonsordningene kan utbetales 
også til personer som mottar folketrygdens kor
tidsytelser. Ved behandlingen av Dok.nr. 8:59 
(2007-2008) ble det vedtatt å oversende forslaget til 
Regjeringen uten realitetsvurdering, jf. brev 9. mai 
2008.  

Flere høringsinstanser tar til orde for større 
grad av likebehandling av medlemmenes rett til 
uførepensjon i offentlige og private tjenestepen
sjonsordninger. Den likebehandling høringsin
stansene tar opp, knytter seg i første rekke til like
behandling m.h.t. retten til å få utbetalt eventuell 
uførepensjon sammen med arbeidsavklaringspen
ger. 

Høringsinstansene foreslår noe ulike løsninger 
for å gjennomføre likebehandlingen. Departemen
tet har vurdert fire alternative vilkår for når uføre
pensjon fra private tjenestepensjonsordninger 
utbetales. Departementet har vurdert om even
tuell uførepensjon fra privat tjenestepensjonsord
ning utbetales fra det tidspunkt medlemmet har 
rett til arbeidsavklaringspenger (alternativ 1). 
FNH foreslår imidlertid primært at uførepensjon 
fra privat tjenestepensjonsordning utbetales fra det 
tidspunkt et medlem har vært ufør i 12 måneder 
(alternativ 2). Departementet har i tillegg vurdert 
et alternativ hvor uførepensjon utbetales fra det 
tidspunkt utbetaling av sykepenger opphører 
(alternativ 3), samt det utkast som var på høring 
(alternativ 4), som innebærer at uførepensjon 
begynner å løpe fra det tidspunkt utbetaling av 
arbeidsavklaringspenger opphører. 

Ved sykemelding i ett år, opphører retten til 
sykepenger. Av den grunn vil alle alternativene 
være til hinder for at uførepensjon utbetales til per
soner som også mottar sykepenger. For øvrig vil 
kombinasjonen av uførepensjon og ytelser fra fol
ketrygden kunne bli noe ulike i de fire ovennevnte 
alternativer. Bare alternativet i høringsutkastet 
(alternativ 4) vil generelt være til hinder for at ufø
repensjon utbetales til personer som også mottar 
arbeidsavklaringspenger. 

Departementet legger stor vekt på hensynet til 
at medlemmer i offentlige og private tjenestepen
sjonsordninger bør likebehandles. Dette hensyn 

taler for at lovverket for tjenestepensjon i privat 
sektor ikke utformes slik at det er til hinder for at 
det utbetales uførepensjon til personer som mottar 
arbeidsavklaringspenger fra folketrygden. Depar
tementet har derfor valgt ikke å fremme forslag om 
at alternativ 4 gjennomføres. Hvilke nærmere for-
hold som skal utløse rett til eventuell uførepensjon 
i tjenestepensjonsordningene i privat sektor, bør 
utformes også under hensyntagen til andre for-
hold, herunder at tjenestepensjonsordningene i 
privat sektor er forsikringsbaserte ordninger, og at 
uførepensjon kun skal tilstås personer som reelt 
sett er uføre. 

Departementet antar at FNHs forslag (alterna
tiv 2) må ses på bakgrunn av at uførepensjon i tje
nestepensjonsordningene i privat sektor er fullt ut 
forsikrede ytelser, hvor det forsikringsselskapet 
eller den pensjonskassen som administrerer ord
ningen skal bygge opp fond som er tilstrekkelige til 
å dekke utbetalingene. Forslaget om at uførepen
sjon skal utbetales 12 måneder etter at innteksts
evnen er redusert, har etter departementets vurde
ring visse forsikringstekniske fordeler, sammenlig
net med et alternativ hvor uførepensjon utbetales 
fra det tidspunkt medlemmet har rett til arbeidsav
klaringspenger (alternativ 1), eller av at retten til 
sykepenger opphører (alternativ 3). Bl.a. vil en løs
ning hvor pensjon tilstås 12 måneder etter at ufør
het inntrådte, på en enkel måte knytte retten til ufø
repensjon opp mot en forsikringsbar hendelse, 
som i dette tilfellet er uførhet. 

Hvorvidt retten til en forsikringsytelse kan 
bero på at uførepensjon utbetales fra det tidspunkt 
medlemmet har rett til arbeidsavklaringspenger 
(alternativ 1) eller at utbetaling av sykepenger har 
opphørt (alternativ 3), må bero på en konkret vur
dering av om en slike vilkår leder til en forsikrings
bar uførepensjon. Departementet viser i denne 
sammenheng til at retten til å få utbetalt uføreytel
sen i disse alternativene avhenger av det til enhver 
tid gjeldende regelverk for arbeidsavklaringspen
ger og sykepenger, og praktiseringen av dette 
regelverket. Retten til uførepensjon kan da i kon
krete tilfeller avhenge av forhold som ligger uten
for det som normalt anses som relevante forsi
kringsforhold. Det vises i denne sammenheng bl.a. 
til at personer samtidig kan fylle vilkårene både til 
arbeidsavklaringspenger og til sykepenger, og at 
personer som fyller vilkårene for begge ytelsene, 
har rett til den høyeste av disse. 

Slik departementet ser det, tilsier hensynet til 
forsikringsselskapene og pensjonskassene, så vel 
som hensynet til integriteten ved de avgjørelser 
som skal fattes av trygdeetaten, at kriteriene for 
rett til uførepensjon fra tjenestepensjonsordnin
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gene i privat sektor i stor utstrekning frikobles fra 
spørsmålet om medlemmet har rett til arbeidsav
klaringspenger eller om utbetaling av sykepenger 
fra folketrygden har opphørt. Departementet har 
derfor ikke funnet grunnlag for å ta konkret stilling 
til spørsmålet om alternativ 1 eller alternativ 3 
leder til en forsikringsbar uførepensjon. 

Etter hva departementet erfarer var det tidli
gere, før foretakspensjonsloven trådte i kraft, 
nokså vanlig praksis at utbetaling av uførepensjon 
fra tjenestepensjonsordningene i privat sektor ble 
igangsatt 12 måneder etter at uførhet inntrådte 
(alternativ 2). Departementet antar videre at en 
eventuell regel om at utbetaling av uførepensjon 
tar til 12 måneder etter at eventuell uførhet oppstår, 
har den fordel for medlemmene at den gir trygghet 
for fra hvilket fremtidig tidspunkt uførepensjon vil 
tilstås. Departementet foreslår derfor at dette vil
kåret for utbetaling av uførepensjon innarbeides i 
foretakspensjonsloven. Regelen vil ha virkning 
både for pensjonsordninger som er opprettet etter 
lov om foretakspensjon og for ordninger som er 
opprettet etter lov om innskuddspensjon. 

Pensjonslovene for privat sektor, lov om fore
takspensjon og lov om innskuddspensjon, er i stor 
utstrekning rammelover. Innenfor de rammer 
lovene fastsetter, har foretakene adgang til selv å 
fastsette nærmere regler. Det er derfor et særskilt 
spørsmål om lovverket skal angi vilkår som skal 
utløse rett til uførepensjon, eller om lovverket skal 
angi vilkår som kan utløse rett til uførepensjon. 
Utformes bestemmelsen som en kan-regel, må 
regelverket i den enkelte pensjonsordning angi de 
regler som skal gjelde i pensjonsordningen. 

Departementet anser at hensynene til enkelhet 
og oversiktelighet i pensjonssystemet tilsier at vil
kårene for medlemmets rett til uførepensjon regu
leres mest mulig utfyllende i foretakspensjonslo
ven. Etter en samlet vurdering foreslår departe
mentet at foretakspensjonsloven § 6-1 endres slik 
at eventuell uførepensjon skal begynne å løpe 12 
måneder etter at medlemmets inntektsevne er 
redusert som følge av uførhet. 

I St.meld. nr. 9 (2006-2007) ble det vist at den 
reelle kompensasjonsgraden i forhold til tidligere 
inntekt kan bli høy for mange som samtidig mottar 
en folketrygdytelse og ytelser fra tjenestepensjons
ordningene (SPK). I noen tilfeller kan de samlede 
ytelsene overstige tidligere, eller forventet 
arbeidsinntekt. Personer som gradvis trapper opp 
sin arbeidsinnsats på vei tilbake til arbeid risikerer 
dermed å få liten eller ingen faktisk økning i inn
tekt. Isolert sett er høy kompensasjonsgrad under 
trygd uheldig fordi dette etter departementets syn 
vil svekke økonomiske insentiver for å søke arbeid 

framfor å motta trygd. Samtidig er departementet 
oppmerksom på at for «lav» kompensasjonsgrad 
under kortidsytelser fra trygdeordningene vil 
kunne gi økt økonomisk insentiv for å søke å oppnå 
varig uførepensjon framfor arbeid. 

Hvordan atferden til den enkelte påvirkes av 
økonomiske insentiver vil etter departementets 
syn i stor grad avhenge av i hvilken utstrekning 
den enkelte har reelle valgmuligheter. For perso
ner med omfattende helseproblemer vil de økono
miske insentivene i trygdeordningene ha liten 
betydning, siden de reelt sett ikke kan velge mel
lom arbeid og trygd. De økonomiske insentivene i 
uføretrygden vil imidlertid kunne påvirke yrkesin
tensiteten i grupper med mindre omfattende helse
problemer. Utfordringen er etter departementets 
oppfatning å innrette ordningene slik at arbeidsta
kere og stønadsmottakere søker seg mot arbeid 
framfor trygd. Et viktig element i denne sammen
hengen er den reelle kompensasjonsgraden under 
trygd. 

FNH ber i sin høringsmerknad om at lov om 
foretakspensjon endres, slik at « ...utbetalingene 
fra ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger kan 
utgjøre differansen mellom nivået i pensjonspla
nene og korttidsytelsen i perioden med arbeidsav
klaringspenger.» 

Av foretakspensjonsloven § 6-3 følger det at ufø
repensjonens størrelse skal svare til den alders
pensjon medlemmet vil ha rett til ved pensjonsal
der, dersom lønnen på tidspunktet for uførheten 
legges til grunn. Da nivået på alderspensjon ikke er 
nærmere regulert, ut over visse minstekrav i lov 
om obligatorisk tjenestepensjon, kan det følgelig 
være betydelige forskjeller mellom ulike pensjons
ordninger når det gjelder nivå på en eventuell ufø
repensjon. Også blant medlemmene vil det kunne 
være betydelig nivåvariasjon, som skyldes ulik tje
nestetid ved pensjonsalder. 

Departementet legger til grunn at det ikke vil 
være aktuelt for forsikringsselskapene eller pen
sjonskassene å utbetale en større uførepensjon 
enn det som følger av pensjonsordningens regel
verk, og som er den ytelsen foretaket har innbetalt 
premie for. Departementet legger følgelig til grunn 
at det aktuelle spørsmål er om pensjonsordningen 
skal ha adgang eller plikt til å utbetale en lavere 
uførepensjon enn det som følger av forsikringsvil
kårene når uførepensjonen supplerer arbeidsavkla
ringspenger. 

Departementet foreslår at det i foretakspen
sjonsloven gis hjemmel til å fastsette nærmere 
regler i forskrift om at det skal gjøres fradrag i ufø
repensjonen ved utbetaling av arbeidsavklarings
penger og regler om beregning av slike fradrag. 
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Hensikten med å fastsette en slik forskrift vil etter 
departementets syn være å sikre at de samlede 
ytelsene i private og offentlige ordningene likestil
les med hensyn til kompensasjonsnivå, samt å 
bidra til at økonomiske insentiver til arbeid ikke 
svekkes. 

Som Arbeids- og inkluderingsdepartementet 
har pekt på i sitt høringsnotat av 13. desember 2007 
kan kombinasjonen av arbeidsavklaringspenger og 
uførepensjon fra tjenestepensjonsordningene gi 
høy reell kompensasjonsgrad, og dermed dårli
gere økonomiske insentiver til arbeid. Når det nå 
legges opp til i større grad av likebehandling av 
rett til uførepensjon i offentlig og privat tjeneste
pensjon, forsterkes behovet for en ny gjennom
gang av om uførepensjonene også ivaretar arbeids
insentivene. Departementet viser her til at det i 
mandatet for utvalget som skal utrede reform av de 
offentlige tjenestepensjonene fram til våren 2009, 
framgår at utvalget skal vurdere hvordan uførepen
sjonsdekningen i de offentlige tjenestepensjons
ordningene kan tilpasses en uføreytelse i folke
trygden. Utvalget skal herunder vurdere forholdet 
til arbeidsavklaringspenger. Dette utvalgets vurde
ringer og konklusjoner vil kunne medføre behov 
for endrede regler om uføreytelser i tjenestepen
sjonsordningene også i privat sektor. Den likebe
handling det nå legges opp til, vil således være av 
tidsbegrenset karakter, i påvente av utfallet av 
arbeidet til utvalget som skal utrede reform av de 
offentlige tjenestepensjonene. 

6.5	 Endringer i annen lovgivning som 
følge av at rehabiliteringspenger, 
attføringspenger og tidsbegrenset 
uførestønad erstattes av arbeids
avklaringspenger 

6.5.1	 Gjeldende rett 

Rehabiliteringspenger er regulert i folketrygdlo
ven kapittel 10, attføringspenger og -stønader i 
kapittel 11 og tidsbegrenset uførestønad i kapittel 
12. Kapittel 10 inneholder i tillegg bestemmelser 
om stønad for å kompensere for utgifter til bedring 
av arbeidsevnen og funksjonsevnen i dagliglivet 
(hjelpemidler) mens kapittel 12, i tillegg innehol
der bestemmelser om uførepensjon. De tre ytel
sene som foreslås erstattet av arbeidsavklarings
penger inngår dessuten i en rekke andre bestem
melser i folketrygdloven. Det refereres videre i en 
rekke lovbestemmelser til den prosessen en er i 
når en mottar rehabiliteringspenger eller attfø
ringspenger. 

6.5.2	 Høringsnotatet 

Departementet foreslo at omleggingen fra rehabi
literingspenger, attføringspenger og tidsbegrenset 
uførestønad teknisk gjøre ved at dagens kapittel 11 
erstattes av et nytt kapittel 11. 

Departementet foreslo at bestemmelsene om 
rehabiliteringspenger blir tatt ut av kapittel 10 slik 
at dette kapittelet kun regulerer stønad for å kom
pensere for utgifter til bedring av arbeidsevnen og 
funksjonsevnen i dagliglivet. Departementet fore
slo videre at de enkelte paragrafene justeres i tråd 
med dette og at kapittelets overskrift endres. 

Departementet foreslo dessuten at bestemmel
sene om tidsbegrenset uførestønad oppheves i 
kapittel 12 slik at dette kapittelet kun regulerer ufø
repensjon. Departementet foreslo videre at de 
enkelte paragrafene justeres i tråd med dette og at 
kapittelets overskrift endres. 

Departementet foreslo dessuten at kapittelnav
nene i Del IV i innledningen til folketrygdloven 
skal erstattes av de nye navnene på kapitlene 10,11 
og 12, og at innledningene til de enkelte kapitlene 
erstattes av de paragrafene som ligger i kapitlene 
etter endringen. 

Departementet foreslo videre at henvisningene 
til dagens livsoppholdsytelser tas bort i lovbestem
melser der henvisningene til disse ytelsene blir 
uaktuelle som følge av at disse ytelsene erstattes av 
arbeidsavklaringspenger, og at de øvrige henvis
ningene endres til «arbeidsavklaringspenger» eller 
til «ytelser etter folketrygdloven kapittel 11». 

Departementet foreslo dessuten at betegnel
sene som henviser til den prosessen mottakerne er 
i når de mottar ytelsen erstattes av «arbeidsavkla
ring etter folketrygdloven kapittel 11» og ba om 
høringsinstansenes syn på dette. Departementet 
foreslo samtidig at betegnelsen attføringsstønader 
erstattes av «tilleggsstønader etter kapittel 11». 

6.5.3	 Departementets vurderinger og 
forslag 

6.5.3.1	 Nytt kapittel 11 om arbeidsavklarings
penger 

Departementet foreslår at det gis et nytt kapittel 11 
om arbeidsavklaringspenger. Departementet fore
slår videre at kapittel 10 revideres slik at det regu
lerer stønad for å kompensere for utgifter til 
bedring av arbeidsevnen og funksjonsevnen i dag
liglivet, og at kapittel 12 revideres slik at det bare 
regulerer uførepensjon. 

Som følge av dette foreslår departementet at 
formålsbestemmelsen i § 10-1 endres slik at det 
som står om inntektssikring tas ut. Departementet 
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foreslår dessuten at § 10-3 annet og tredje ledd opp
heves og at § 10-3 fjerde ledd blir nytt annet ledd. 
Det foreslås også at § 10-4 første og annet ledd opp
heves og at § 10-5 fjerde ledd endres slik at det som 
står om tidsbegrenset uførestønad tas ut. Det fore
slås videre at § 10-7 fjerde og femte ledd oppheves 
og at § 10-7 sjette ledd blir nytt fjerde ledd. Forsla
get innebærer at §§ 10-8 til 10-16 og § 10-18 opphe
ves. Departementet foreslår at § 10-17 blir ny § 10
8. 

Reglene for uførepensjon og tidsbegrenset ufø
repensjon er i det vesentlige sammenfallende. End
ringen i kapittel 12 medfører ingen endring i det 
materielle innholdet i bestemmelsene om uføre
pensjon. Det foreslås at kapitlets overskrift endres 
i tråd med dette. Det foreslås videre at § 12-9, som 
regulerer avgrensningen mellom uførepensjon og 
tidsbegrenset uførestønad, oppheves. Paragraf 12
11 som gjelder gradering av ytelsen, og overskrif
ten og første og tredje ledd foreslås endret slik at 
de bare gjelder uførepensjon. Det foreslås dessu
ten at § 12-12 fjerde ledd, som gjelder arbeidsutprø
ving for den som har tidsbegrenset uførestønad, 
oppheves, og femte ledd blir da nytt fjerde ledd. 
Det foreslås videre at overskriften i § 12-13 som 
gjelder beregningen av ytelsene endres slik at det 
går fram at den bare gjelder uførepensjon, og at nr. 
1 som gjelder tidsbegrenset uførestønad oppheves 
slik at nr. 2 da blir første ledd. Paragraf 12-14 gjel
der avkall på retten til ytelser for den som kommer 
bedre ut med ytelser som forsørget ektefelle. Over
skriften og første ledd foreslås endret slik at  
bestemmelsen bare gjelder uførepensjon. I § 12-17 
som gjelder avkorting ved ytelse fra arbeidsgiver, 
foreslås det at overskriften endres slik at den bare 
gjelder uførepensjon. I § 12-18 som gjelder yrkes
skadefordeler, foreslår departementet at overskrif
ten og første og tredje ledd endres slik at det går 
fram at de bare gjelder uførepensjon. 

6.5.3.2	 Lovbestemmelser der dagens ytelser må 
tas bort 

I noen bestemmelser i folketrygdloven og i enkelte 
andre lover må henvisningen til rehabiliterings
penger, attføringspenger og tidsbegrenset uføres
tønad oppheves som følge av at disse ytelsene 
erstattes av arbeidsavklaringspenger. Det er videre 
en rekke bestemmelser som i dag bare gjelder for 
personer som mottar tidsbegrenset uførestønad. 
Departementet foreslår at henvisningene til 
dagens livsoppholdsytelser tas bort i folketrygdlo
ven § 3-15 annet ledd bokstav b, § 3-25 første ledd, 
§ 4-24 annet ledd bokstavene c og d, § 4-25 første 
ledd bokstavene c og d, § 8-48 første og tredje ledd, 

§ 8-50 overskriften, første og annet ledd, § 8-55 bok
stav c, § 13-2 sjuende og åttende strekpunkt, § 17-3 
første ledd bokstav b, § 18-2 første ledd bokstav b, 
§ 18-7 annet ledd, § 22-10 annet ledd bokstavene e 
og f, § 22-12 tredje ledd annet punktum § 22-16 
annet ledd bokstav d, § 23-3 annet ledd nr. 1 bok
stav e, skatteloven § 6-81 annet ledd første punk
tum og tredje ledd første punktum og § 17-1 første 
ledd bokstav a, lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjons
ordning for apotekvirksomhet mv. § 10 siste ledd 
og § 11 siste ledd, lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens 
Pensjonskasse § 28 siste ledd og 28a første ledd, 
sosialtjenesteloven § 5A-10 første ledd og introduk
sjonsloven § 12 første ledd og foretakspensjonslo
ven § 6-1 annet ledd. 

6.5.3.3	 Lovbestemmelser der arbeidsavklarings
penger må tas inn 

De tre gjeldende ytelsene må i en rekke lovbestem
melser erstattes av «arbeidsavklaringspenger» 
eller «arbeidsavklaringspenger etter kapittel 11». 
Departementet foreslår at dette gjøres i folke
trygdloven i § 2-6 annet ledd første punktum, § 2-9 
første ledd bokstav b, § 3-26 tredje ledd bokstav e, 
§ 4-24 annet ledd bokstav b, § 4-25 første ledd bok
stav b, § 8-48 annet ledd, § 13-2 andre ledd sjette 
strekpunkt, § 15-9 tredje ledd, § 16-8 tredje ledd, § 
17-8 fjerde ledd, § 22-8 første ledd, § 22-10 sjuende 
ledd, § 22-12 tredje ledd første punktum, § 23-3 nr. 
2 bokstav b, samordningsloven § 19 annet ledd, § 
20 tredje ledd første punktum § 21 tredje ledd og § 
23 nr.1 annet ledd første og annet punktum, lov 23. 
desember 1988 nr. 110 om statstilskott til ordnin
ger for avtalefestet pensjon § 2 bokstav f, skattelo
ven § 5-42 bokstav b), § 6-32 (1) bokstav a annet 
punktum, § 6-81 (2) annet punktum og (3) annet 
punktum og § 12-2 bokstav c, lov 28. juni 1957 nr. 
12 om pensjonstrygd for fiskere § 8 annet ledd, lov 
1. januar 1960 om yrkesskadetrygd § 11 nr. 4 første 
og annet ledd, § 12 nr. 3 fjerde ledd, § 19 nr. 1 tredje 
ledd annet og tredje punktum, lov 3. desember 
1948 nr. 7 § 4 nr. 3, § 5 nr. 2, § 16 nr. 1 e), § 28 nr. 2 
§ 29 nr. 2, lov 13. desember 1946 nr. 21 § 18 nr. 1 
tredje og sjette ledd, foretakspensjonsloven § 6-1 
(2), introduksjonsloven § 12 første ledd annet 
punktum, lov om pensjonstrygd for sjømenn § 4 nr. 
3 og § 5 nr. 2 og § 16 nr. 1 bokstav e), § 28 nr. 2 før
ste punktum, § 29 nr. 2 første punktum, lov om 
krigspensjonering for militærpersoner § 18 nr. 1 
tredje ledd annet og tredje punktum og sjette ledd 
annet og tredje punktum og lov 13. desember 1946 
nr. 22 om krigspensjonering for hjemmestyrkeper
sonell og sivilpersoner § 23 nr. 1 tredje ledd annet 
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og tredje punktum, sjette ledd annet og tredje 
punktum. 

Departementet foreslår videre at det i forsi
kringsloven § 11-8 annet ledd skal stå arbeidsavkla
ringspenger og uførepensjon. 

6.5.3.4	 Lovhenvisninger med referanser til proses
sen mottaker er i 

Det refereres en rekke steder til den prosessen en 
er i når en mottar rehabiliteringspenger eller attfø
ringspenger. Dette gjelder folketrygdloven § 8-4 
tredje ledd bokstav c, § 8-6 fjerde ledd, § 8-7 åttende 
ledd, § 8-8 annet ledd, § 12-5, § 13-11 overskriften 
og første ledd, § 21-8 første ledd, § 21-10 tredje ledd 
og § 25-7, arbeidsmiljøloven § 1-6 (1) bokstav f og § 
4-6 (1), lov om yrkesskadetrygd § 38 nr. 1 annet 
ledd, lov om krigspensjonering for hjemmestyrke
personell § 33 annet ledd og lov om krigspensjone
ring for militærpersoner § 24 nr. 1 annet ledd. I alle 
disse bestemmelsene brukes varianter av ordet 
«attføring». Begrepet er innarbeidet og det er rime
lig avklart hva som ligger i kravet om at en person 
gjennomgår eller har gjennomgått attføring. 
Begrepet relaterer seg på den annen side språklig 
til dagens kapittel 11 Ytelser under yrkesrettet att
føring i folketrygdloven. 

I de sammenhengene hvor ytelsen attførings
penger oppheves og hvor det foreslås at det skal 
ytes arbeidsavklaringspenger, vil arbeidsavkla
ringspenger erstatte yrkesrettet attføring. I andre 
sammenhenger hvor yrkesrettet attføring i realite
ten betyr arbeidsrettede tiltak, skal begrepet 
arbeidsrettede tiltak brukes. 

Som illustrasjon vises det særlig til at ftrl §§ 8-6 
fjerde ledd og 8-7 åttende ledd ble endret med virk
ning fra 1. januar 2004, og trygdekontoret (nå 
Arbeids- og velferdsetaten) fikk en lovfestet plikt til 
å vurdere yrkesrettet attføring så tidlig som mulig, 
jf. Ot. prp. nr.10 (2003-2004) Om lov om endringer 
i folketrygdloven og i enkelte andre lover. 

Det ble i proposisjonen særlig vist til at sykefra
værsoppfølgingen gjennom IA-avtalen har fått en 
sterkere forankring på arbeidsplassen, men at det 
også er behov for at etaten, som en del av sitt 
løpende oppfølgingsansvar, skal foreta en løpende 
individuell oppfølging av den sykmeldte, og her-
under vurdere individuelle tiltak. Det vises i lovfor
arbeidene til at «så tidlig som mulig» medfører at 
etaten skal vurdere behovet for yrkesrettet attfø
ring når det slås fast at tilrettelegging på arbeids
plassen ikke fører frem. 

Bestemmelsen i § 8-7 åttende ledd ble ytterli
gere forsterket ved lovendringen fra 1. mars 2007 
(nye sykefraværsregler) og lyder nå: 

Arbeids- og velferdsetaten skal så tidlig som 
mulig vurdere om yrkesrettet attføring skal 
prøves dersom dokumenterte bedriftsinterne 
tiltak ikke fører frem, eller medlemmet ikke 
har et arbeidsforhold. Senest når arbeidsufør
heten har vart i seks måneder, skal Arbeids- og 
velferdsetaten avholde et dialogmøte mellom 
den sykmeldte arbeidstaker og arbeidsgiver, 
unntatt når et slikt møte antas å være åpenbart 
unødvendig. Lege eller annet helsepersonell 
skal delta hvis det er hensiktsmessig. Senest 
ved utløpet av sykepengeperioden skal det 
igjen vurderes om yrkesrettet attføring skal 
prøves. 

Det handler med andre ord om igangsetting av 
attføringstiltak før det eventuelt vil være nødven
dig også å vurdere behovet for attføringspenger. I 
forhold til forslagene i denne proposisjonen betyr 
dette at «yrkesrettet attføring» i §§ 8-6 fjerde ledd 
og 8-7 åttende ledd nå foreslås endret til «arbeids
rettede tiltak», som skal settes i gang før det even
tuelt også er aktuelt å vurdere arbeidsavklarings
penger. 

I denne sammenheng vises det også til arbeids
miljøloven § 4-6 første ledd som særlig tar sikte på 
tilbakeføring av sykmeldte arbeidstakere og som 
gir arbeidsgiver en tilretteleggingsplikt når en 
arbeidstaker underveis i arbeidsforholdet får redu
sert arbeidsevne. Det legges til grunn at arbeidsta
ker fortrinnsvis skal gis anledning til å fortsette sitt 
vanlige arbeid, eventuelt etter særskilt tilretteleg
ging av arbeidet eller arbeidstiden, endringer i 
arbeidsutstyr, gjennomgått attføring e.l. (departe
mentets utheving). 

På denne bakgrunn foreslår departementet at 
betegnelsen «yrkesrettet attføring» erstattes med 
«arbeidsrettede tiltak». 

I noen bestemmelser brukes betegnelsen attfø
ringsstønader. Departementet foreslo at disse i fol
ketrygdloven § 22-10 fjerde ledd bokstav b og i 
skatteloven § 5-43 nr. 1 bokstav d nr. 5 erstattes 
med «tilleggsstønader etter kapittel 11». 

Det foreslås videre at § 18-7 tredje ledd 14. 
strekpunkt strykes ettersom bestemmelsen det 
viser til er opphevet. 

6.6	 Lovteknisk justering i folketrygd
loven § 8-21 fjerde ledd 

Småbedrifter med en samlet lønnsutbetaling på 
inntil 40 ganger grunnbeløpet kan forsikre seg mot 
ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden etter 
bestemmelsene i folketrygdloven § 8-21. Arbeids
giver utbetaler sykepengene i arbeidsgiverperio
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den og får refusjon fra trygden, jf. bestemmelsens 
tredje ledd. Slik bestemmelsen i fjerde ledd nå 
lyder skal forsikringen dekke «arbeidsgiverens 
utgifter til sykepenger med feriepenger og arbeids
giveravgift av sykepenger ved fravær ut over tre 
dager...». 

Folketrygdloven § 23-2 femte ledd ble endret 
fra 1. januar 2006 slik at det ikke lenger skal betales 
arbeidsgiveravgift av utbetalte sykepenger som 
senere blir refundert. Forsikringen skal dermed 
ikke lenger dekke disse utgiftene og «arbeidsgiver
avgift av utbetalte sykepenger» foreslås tatt ut av 
bestemmelsen i § 8-21 fjerde ledd. Det vises til lov
forslaget. 

6.7	 Retting av inkurie i dagpenge
regelverket 

Folketrygdloven § 4-25 første ledd bokstav d

ble med virkning f.o.m. 1. juli 2005 endret, slik at


samordning med dagpenger skjer når uføreytelsen 
var gitt med virkningstidspunkt i inneværende år 
eller innenfor de to siste kalenderår før dagpen
gene tilstås. I forbindelse med en endring i samme 
bestemmelse i juni 2007, ble «virkningstidspunkt» 
ved en inkurie endret tilbake til «uføretidspunkt», 
slik at bestemmelsen nå lyder slik den gjorde før 1. 
juli 2005. Verken ut ifra departementets saksdoku
menter eller Stortingets behandling av saken er 
det noe som tyder på at denne endringen var tilsik
tet1. Departementet foreslår derfor at "uføretids
punkt" blir erstattet med "virkningstidspunkt", i 
tråd med det som var hensikten med endringen fra 
2005, jf. Ot.prp. nr. 62 (2004-2005) Om lov om end
ringar i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd 
(dagpengar under arbeidsløyse m.m.). 

1	 Se Ot.prp. nr. 44 (2006-2007) og Innst. O. nr. 76 (2006
2007), 
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7 Konsekvenser for enkeltmennesker, samfunn, offentlig 

økonomi og forvaltning


7.1 Bakgrunn 


Forslaget om å oppheve rehabiliteringspenger, att
føringspenger og tidsbegrenset uførestønad og å 
erstatte disse med arbeidsavklaringspenger vil ha 
konsekvenser for ulike aktører i samfunnet. Sann
synlige konsekvenser vil bli belyst nedenfor. 

I dag finnes det flere ytelser som dekker mid
lertidig tap i inntekt som skyldes helseproblemer, 
jf. kapittel 2. Inntektssikringsordningene er kom
plekse og ressurskrevende å administrere. De har 
en del ulikheter som er mer eller mindre hensikts
messige og dels kommer av at de har vært admi
nistrert av ulike etater. Ved etableringen av 
Arbeids- og velferdsetaten ligger forholdene til 
rette for forenkling og effektivisering av inntekts
sikringsordningene. Det vil kunne komme bru
kerne til gode. 

7.2	 Hva skal lovforslaget bidra til å 
forbedre? 

Mange mennesker «vandrer» omkring i det sam
lede stønadssystemet, ikke minst i de ordningene 
som nå foreslås slått sammen. Innenfor hver av 
ordningene er det dessuten ulike faser: søknads
fase, saksbehandlingsfase, avklaringsfase, stø
nadsfase, oppfølgings- og avslutningsfase etc.. Mel
lom slike faser og mellom overgang til andre typer 
stønader opplever dessuten mange stønadsmotta
kere venting: Venting på avklaring og overgang til 
nye faser, til nye typer ytelser og stønader osv.. Jo 
lenger en går slik, desto lavere blir sannsynlighe
ten for å komme i arbeid. 

En god del av mottakerne av helserelaterte 
korttidsytelser vender tilbake til nye stønadsperio
der, og mange ender til slutt opp med uførepen
sjon. Målet er at stønadsforløpene blir mer effek
tive og at de har arbeid som mål. 

7.3 Virkninger for brukerne


Økonomisk trygghet og forutsigbarhet 

Folketrygdens formål er å gi økonomisk trygghet 
ved å sikre inntekt og kompensere for særlige 
utgifter i ulike livsfaser. Den skal bidra til utjevning 
av inntekt og levekår over den enkeltes livsløp og 
mellom grupper av personer. Inngangsvilkår og 
reglene for utmåling av arbeidsavklaringspenger 
bygger direkte på dagens tre stønadsordninger. 
Det er ikke foreslått vesentlige endringer i forhold 
til disse stønadsordningene, og følgelig vil innfø
ring av arbeidsavklaringspenger i seg selv ikke 
bidra til endringer i den økonomiske tryggheten 
for den enkelte. 

Personer som beveger seg mellom de ulike hel
serelaterte folketrygdytelsene må i dag gjentatte 
ganger dokumentere sine helseproblemer og 
begrunne at det er disse som er årsaken til den 
reduserte inntekts- eller arbeidsevnen. Med 
arbeidsevnevurderinger vil personer som henven
der seg til Arbeids- og velferdsetaten ha rett til å få 
vurdert sitt bistandsbehov mer helhetlig på et tidli
gere tidspunkt. Personene kan delta i utformingen 
av en konkret aktivitetsplan og vil få en skriftlig 
vurdering av sine muligheter for å komme i arbeid. 
Med aktiv deltakelse fra brukerne vil søkelyset 
være rettet mot vedkommendes muligheter og 
ikke vedkommendes begrensninger. 

Det er et mål at forslaget om en felles ytre varig
het begrenset til 4 år skal bidra til kortere, samlet 
stønadsvarighet i forhold til dagens regler for per
soner med lange stønadsløp. Inntektssikringen blir 
mer forutsigbar og sammenhengende og mindre 
oppstykket enn ved dagens ordninger. 

Forenkling 

Forslaget inneholder individuell arbeidsevnevur
dering og oppfølging under arbeidsavklaringspen
ger. Dette vil bidra til at brukerne vil oppleve min
dre omfattende stønadsbehandling, og bedre indi
viduelt tilpasset og koordinert bistand for å kunne 
komme i arbeid. En annen viktig endring, er at til
delingen av arbeidsrettede tiltak og tjenester skal 
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frikobles fra hvilke typer inntektssikring en mottar. 
Tiltakene skal kunne brukes langt mer fleksibelt, 
tilpasset brukerens situasjon. Arbeids- og velferds
etatens innsats vil i større grad være rettet mot de 
konkrete tiltakene, og i mindre grad være rettet 
mot søknad om, og behandling av ytelser. Ved opp
følgingstidspunkter skal brukeren og etaten 
sammen vurdere om vedkommende har den 
ønskede progresjonen ift. å komme i arbeid. 

Barnetillegg 

Forslaget om standardisert barnetillegg med fast 
sats per barn er det samme som i dagens attfø
rings- og rehabiliteringspenger. I dagens tidsbe
grensede uførestønad  er barnetillegget behovs
prøvd og dermed i mange tilfeller høyere enn det 
standardiserte barnetillegget til rehabiliterings- og 
attføringspenger. Isolert sett bidrar det foreslåtte 
standardiserte barnetillegget til lavere kompensa
sjon for stønadsmottakere med barn, som i dagens 
system ville fått tidsbegrenset uførestønad og har 
en relativt lav inntekt. 

Dagens behovsprøvde barnetillegg til tidsbe
grenset uførestønad bidrar til at det i mange tilfel
ler ikke er økonomisk lønnsomt på kort sikt å gå 
fra trygd til arbeid, og barnetillegget kan dermed 
bidra til en «stønadsfelle». En del personer kan på 
denne bakgrunn tilpasse seg kortsiktig til trygd 
framfor arbeid, selv om det for de aller fleste vil 
være mest fordelaktig på lang sikt og over livsløpet 
å satse på selvforsørging ved eget arbeid. Forslaget 
vil bare få virkninger for nye tilfeller. Personer som 
mottar tidsbegrenset uførestønad når den nye ytel
sen trer i kraft, vil få kompensert bortfallet av det 
behovsprøvde barnetillegget. 

Forslaget om at inntektsbegrensningen på 6 G 
(taket) fastsettes i forhold til inntekten i de tre siste 
årene under ett før arbeidsevnen blir redusert, vil 
medføre økt kompensasjon ift. dagens regelverk 
for rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uføres
tønad for personer som de tre siste årene både har 
hatt inntekt under og over 6 G. 

Opptjeningsrett til foreldrepenger 

I motsetning til de fleste andre pensjonsgivende 
ytelser gir rehabiliteringspenger, attføringspenger 
og tidsbegrenset uførestønad ikke opptjeningsrett 
til foreldrepenger. Forslaget om at arbeidsavkla
ringspenger skal gi opptjeningsrett til foreldrepen
ger bidrar til at personer som mottar arbeidsavkla
ringspenger er bedre sikret gjennom folketrygden 
i forhold til dagens system. 

Økt livskvalitet 

Hovedmålet med å innføre arbeidsavklaringspen
ger er å øke andelen av personer som kommer til-
bake i arbeid etter fravær på grunn av langvarige 
helsemessige problemer. Brukerne vil på sikt og 
over livsløpet få en bedre samlet inntekt ved å være 
i arbeid framfor å være på trygd. Det å være i et 
arbeidsfelleskap vil i tillegg for de aller fleste gi 
bedre og mer meningsfylt innhold i livet. 

7.4	 Samfunnsøkonomiske 
konsekvenser 

Hovedmålet for de strategier og forslag som ble 
lansert i St.meld. nr. 9 (2006-2007) er bedre inklu
dering av personer i utkanten av arbeidslivet. Dette 
skal skje uten at den økonomiske tryggheten i 
slike situasjoner blir svekket. NAV-reformen og 
virkemiddelreformene i stortingsmeldingen skal 
sammen bidra til bedre inkludering for personer 
som enten ikke slipper til i arbeidslivet, som stre
ver med å komme tilbake etter lengre tids arbeids
løshet eller sykdom, eller som er på vei ut av 
arbeidslivet av tilsvarende årsaker. 

Det foreslås ikke vesentlige endringer i tilde
lingskriteriene og reglene for utmåling av stønad. 
Virkningene skal primært komme av hhv. 1) sam
menslåingen av de tre inntektssikringsordningene 
rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbe
grenset uførestønad, som i sin tur bidrar til 2) ras
kere og bedre avklaring av behov for stønad og til
tak, 3) bedre medvirkning og oppfølging av den 
enkelte og 4) bedre resultat i form av flere i arbeid, 
tidligere i arbeid og med bedre fotfeste i arbeidsli
vet. 

Det er vanskelig å anslå hvilke effekter innfø
ringen av arbeidsavklaringspenger vil ha på ande
len som kommer i arbeid. Dersom flere kommer i 
arbeid og blir værende i arbeidet i flere år, vil det 
bidra til økt verdiskapning i samfunnet. Selv små 
effekter vil kunne være samfunnsøkonomisk 
meget lønnsomt. Mer effektive stønadsforløp vil på 
sikt også føre til lavere trygdeutgifter og høyere 
skatteinntekter for det offentlige. Eventuelle redu
serte offentlige utgifter kan brukes til redusert 
skatt eller til andre formål. Flere personer i arbeid 
vil også bedre livskvaliteten til de som blir hjulpet 
tilbake i arbeid, gjennom økt inntekt, økt selvfø
lelse og økt følelse av å delta i samfunnet. 

På oppdrag av og i samråd med Arbeids- og 
inkluderingsdepartementet har COWI AS utviklet 
en modell, kalt Beregningsverktøy for Analyse av 
Samfunnsøkonomiske Konsekvenser (BASK), (se 
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faktaboks). BASK er et beregningsverktøy for ana-
lyse av samfunnsøkonomiske konsekvenser av de 
hovedgrep som ble lansert i St.meld. nr. 9 (2006
2007). I det følgende er det illustrert mulige konse
kvenser av å innføre den nye inntektssikringsord
ningen med bakgrunn i beregninger i BASK. 
Beregningene bygger på en rekke forutsetninger 
og er derfor svært usikre. Resultatene av beregnin
gene må ikke tolkes som anslag på effekten av å 
innføre den nye inntektssikringsordningen. 

I innføringsåret er det ikke anslått noen effek
ter på overgang til arbeid. Det vil bli noe merarbeid 
i Arbeids- og velferdsetaten knyttet til selve omleg
gingen og innføringen, men på sikt vil ordningen 
innebære en forenkling for etaten. Når det gjelder 
effekter på overgang fra stønad til arbeid, er det i 
beregningene etablert et referansescenario, der 
rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbe
grenset uførestønad er slått sammen med en felles 
sannsynlighet for overgang til arbeid, satt til gjen
nomsnittet for de tre ordningene, vektet med antall 
deltagere på disse ordningene i dag. Ut fra dette 
referansescenariet er det illustrert hvilke sam
funnsøkonomiske effekter ulike antagelser om 
hvordan den nye ordningen med arbeidsavkla
ringspenger vil ha. Hensikten med reformen er at 
flere stønadsmottagere skal komme tilbake i 
arbeid og komme raskere tilbake i arbeid ved at 
man slipper overganger mellom dagens tre inn
tektssikringsordninger, får bedre tilpasset tiltak, 
slipper venteperioder mellom de ulike ordningene, 
og at Arbeids- og velferdsetaten får frigjort ressur
ser slik at de kan bedre oppfølgingen av brukerne. 

Det er betydelig usikkerhet om hvilken effekt 
den nye ordningen kan komme til å ha for hvor 
mange som kommer tilbake til arbeid, og hvor 
lenge de forblir i arbeid. Særlig vanskelig er det å 
anslå virkninger sett i forhold til at en ikke gjør end-
ringer i det hele tatt. Selv små forbedringer i stø
nadsforløpene kan gi store samfunnsøkonomiske 
gevinster. Men det kan også skje det motsatte, at 
en ikke får den ønskede forbedringen i overgang til 
arbeid. For å belyse effekten av endrete overgangs
sannsynligheter presenteres her samfunnsøkono
miske konsekvenser for tre mulige scenarier, der 
sentrale forutsetninger i beregningene blir endret. 

Tre scenarier 

I framstillingen under er det illustrert samfunnsø
konomiske konsekvenser av tre alternative scena
rier som følge av forslaget til ny, tidsbegrenset inn
tektssikring (arbeidsavklaringspenger): 

Scenario A: forsiktige anslag. Hurtigere avkla
ring og frigjorte ressurser fra stønadsadministra-

Tabell 7.1  Beregnet antall flere personer i arbeid 
per år som følge av ny inntektssikring under de 
ulike scenariene 

Scenarier 2010 2020 2028


Scenario A 400 2 900 3 000

Scenario B 600 6 300 7 300

Scenario C -300 -3 600 -4 300


sjon anvendes til bedre oppfølging. Sannsynlighe
ten for at en stønadsmottaker går inn i ordinært 
arbeid etter ett år, øker med et prosentpoeng i for-
hold til referansealternativet. 

Scenario B: mer optimistisk anslag. Sannsynlig
heten for at en stønadsmottager går inn i ordinært 
arbeid etter ett år, øker med to prosentpoeng i for-
hold til referansealternativet. 

Scenario C: negative effekter. Omleggingen til 
en ny felles inntektssikringsordning har ikke 
ønsket effekt på overgangen til ordinært arbeid. 
Tvert imot fører den nye ordningen til at en større 
andel av stønadsmottagerne blir værende stønads
mottagere etter ett år. 

Årsaken til den mulige samfunnsøkonomiske 
gevinsten ligger i at flere stønadsmottagere kom
mer i arbeid, at de som gjør det, kommer raskere 
tilbake til arbeid og at de som kommer i arbeid får 
bedre fotfeste der. I referansescenariet er det 
antatt at 10,6 pst. av beholdningen i utgangsåret og 
33,1 pst. av de som avslutter stønadsforløpet kom
mer i jobb ett år etter. Dette er lik gjennomsnittet 
av tilsvarende tall for dagens tre inntektssikrings
ordninger der gjennomsnittet er vektet med antall 
deltagere på de tre ordningene. I scenario A er det 
antatt at 11,6 pst. av beholdningen er i jobb ett år 
etter. Tilsvarende tall for scenario B og C er hhv. 
12,6 og 9,5. Tabell 7.1  illustrerer mulige virkninger 
på antall personer som er i arbeid som følge av ny 
inntektssikring for årene 2010, 2020 og 2028 med 
de nevnte forutsetningene i de ulike scenariene. 

Som følge av de nevnte forutsetningene gir sce
nario A at 2-3 000 flere personer kommer i arbeid 

Tabell 7.2  Mulige samfunnsøkonomiske 
konsekvenser som følge av ny inntektssikring i de 
ulike scenariene 

Scenario Gevinst Gevinst per mottager 

Scenario A 8 mrd. 27 000 
Scenario B 19 mrd. 63 000 
Scenario C -11 mrd. -37 000 
Kilde: Nåverdi av neddiskontert gevinst i 20 år. De framtidige 
beløpsanslagene neddiskontert til nåverdi med en rente på 4 
pst. 2007-tall. 
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på lang sikt. Scenario B gir ca. 6-7 000 flere perso
ner i arbeid over tid, mens om lag 4 000 færre per
soner kommer i arbeid i scenario C sammenlignet 
med referansealternativet. 

Det er knyttet stor usikkerhet til samfunnsøko
nomiske virkninger av å innføre den nye inntekts
sikringsordningen. Tabell 7.2 illustrerer mulige 
samfunnsøkonomiske konsekvenser regnet i 
nåverdi av å innføre den nye inntektssikringsord
ningen. Det er regnet med et gjennomsnittlig 
lønnsnivå på om lag 260 000 kroner per år for de 
som kommer i arbeid. Det er i beregningene 
videre lagt til grunn at den enkelte får 10 år mer i 
arbeid. 

Under de gitte forutsetningene gir scenario A 
en samlet samfunnsøkonomisk gevinst i størrel
sesorden 8 milliarder kroner, og 27 000 kroner i 
gjennomsnitt per stønadsmottaker. Scenario B gir 
en samfunnsøkonomisk gevinst på ca. 19 milliar
der kroner, og ca. 64 000 kroner i gjennomsnitt per 
stønadsmottaker. Scenario C gir et samfunnsøko
nomisk tap på ca. 11 milliarder kroner, og ca. 37 
000 kroner i gjennomsnitt per stønadsmottaker. 
Scenariene illustrerer usikkerheten og sprednin
gen i utslagene. 

Variasjon i andre variabler 

I tillegg til andelen av stønadsmottagere som går 
over i arbeid, er det en rekke andre variabler som 
påvirker resultatene. Det gjelder blant annet forut
setninger om innstrømningen til stønadsordnin
gen og gjennomsnittlig årslønnsnivå for personer 
som kommer i arbeid. Jo høyere innstrømming til 
ordningen, jo mer lønnsomt er en omlegging som 
gir forbedringer i overgangen til ordningen. Gevin
sten av den nye ordningen vil også være høyere jo 
høyere lønn de personene som går ut i ordinært 
arbeid får. I tabell 7.3 vises den mulige samfunnsø
konomiske gevinsten i nåverdi (2007-priser) av 
ordningen for en kalkulasjonsrente på 6 pst. I til
legg vises mulig gevinst hvis man regner med en 
skattekostnadsfaktor på 1,5, mot 1,2 i tabellene 
over, og en skattekostnad på 1. 

7.5 Økonomiske og administrative 
virkninger for det offentlige 

7.5.1	 Samlede virkninger for offentlige 
budsjetter 

Konsekvenser for offentlig økonomi framkommer 
også som følge av at flere personer kan komme i 
arbeid. Det gir lavere stønadsutgifter og høyere 
skatteinntekter for stat og kommune ved forslaget 
til ny inntektssikring, sammenlignet med om en 
ikke gjør noen endring i dagens ordninger, men 
også økte utgifter som følge av økt tilrettelegging, 
oppfølging og administrasjon. Disse kostnadene er 
beregnet til 45 mill. kroner årlig og inkluderer økte 
kostnader til hjelpemidler og oppfølging på om lag 
1 000 kr per år for hver deltager. 

Konsekvensene for årene 2010, 2020 og 2028 
for de ulike scenariene er oppsummert i tabell 7.4, 
der økte administrasjonskostnader er trukket 
fra.Tabellen illustrerer at endringen kan bidra til å 
gi store positive konsekvenser for offentlig øko
nomi over tid. I scenario A anslås det en årlig styr
king av offentlig økonomi med ca. 550 millioner 
kroner i år 2020, og over 560 millioner kroner 20 år 
etter innføringen. Scenario B anslås å styrke offent
lig økonomi med knappe 1,5 milliarder kroner årlig 
i 2020, og med nærmere 1,7 milliarder kroner årlig 
omkring 2030. Scenario C anslås å svekke offentlig 
økonomi med drøye 1 milliard i det 20. året etter 
innføringen. Alle beløpsanslag er regnet i fast kro
neverdi (2007). 

Tabell 7.4 Illustrasjon av mulige årlige virkninger 
for offentlig økonomi som følge av ny 
inntektssikring i de gitte scenariene 

Millioner kroner (2007-verdi) 

Scenario 2010 2020 2028 

Scenario A 30 550 560 
Scenario B 90 1 420 1 670 
Scenario C -120 -890 -1 050 

Tabell 7.3  Anslag samfunnsøkonomisk gevinst som følge av ny inntektssikring med alternative 
forutsetninger 

Scenario 6 pst. kalkulasjonsrente Høy skattekostnad Lav skattekostnad 

Scenario A 5 mrd. 10 mrd. 17 mrd. 
Scenario B 13 mrd. 23 mrd. 7 mrd. 
Scenario C -8 mrd. -13 mrd. -10 mrd. 
Kilde: Nåverdi av neddiskontert gevinst i 20 år. 2007-tall. 
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7.5.2 Budsjettvirkninger av enkeltelementer baseres på sluttresultat for de siste tre årene, det 
i forslaget til arbeidsavklaringspenger vil si likt dagens attføringspenger. Dette innebærer 

Forslaget om fast barnetillegg per barn 

Forslaget om standardisert barnetillegg med et 
fast beløp per barn per måned vil føre til reduserte 
utgifter på statsbudsjettet sammenlignet med 
dagens barnetillegg ved tidsbegrenset uførestø
nad. Ved dagens tidsbegrensede uførestønad er 
det et behovsprøvd barnetillegg på maksimalt 0,4 
G per barn (G= 70 256 kroner). Det kan gi redu
serte utgifter opp til omlag 20 000 kroner per barn. 
Et standardisert barnetillegg er anslått å gi en sam
let innsparing for folketrygden i størrelsesorden 
omlag 100 millioner kroner per år. Halvparten av 
denne innsparingen – ca. 50 millioner kroner – er 
foreslått omdisponert til innføring av opptjenings
rett til foreldrepenger. 

Endring i regelverket for fastsettelse av maksimalt 
beregningsgrunnlag 

Rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbe
grenset uførestønad beregnes ifølge dagens regel
verk på bakgrunn av mottakers pensjonsgivende 
inntekt året før inntektsevnen / arbeidsevnen ble 
nedsatt med minst halvparten. Fastsettelse av ytel
sene baseres på gjennomsnittlig pensjonsgivende 
inntekt for siste tre år dersom dette gir et høyere 
grunnlag, men det maksimale beregningsgrunn
laget for hvert enkelt år settes ulikt for de tre ord
ningene. 

For attføringspenger legges inntektsbegrens
ningen på 6G kun på sluttresultatet, mens for reha
biliteringspenger og TU legges inntektsbegrens
ningen på 6G på hvert enkelt år med inntekt. 

For at regelverket for de tre ordningene skal 
være harmonisert, er det foreslått at maksimalt 
beregningsgrunnlag settes likt for alle motta
kerne. Det er foreslått at maksimalt tak på 6G skal 

at enkelte som i dag mottar rehabiliteringspenger 
og tidsbegrenset uførestønad får en høyere ytelse 
enn i dag. Dette vil gjelde de personer der ytelsen 
er basert på inntekten de siste tre år og der inntek
ten i de tre årene før inntektsevnen ble nedsatt 
både var over og under 6G. Det anslås å berøre 
omlag 94 000 stønadsmottakere årlig på sikt, og 
omlag 25 000 stønadsmottakere første år. Merut
giftene for folketrygden anslås til omlag 50 millio
ner kroner per år på sikt, og første års virkning for 
nye tilfeller anslås til ca. 33 millioner kroner. 

7.5.3 Administrative konsekvenser 

Forslaget til arbeidsavklaringspenger skal – 
sammen med andre forslag lansert i St.meld. nr. 9 
(2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering – bidra 
til endrede arbeidsmåter i arbeids- og velferdsfor
valtningen. Arbeidet skal i større grad kunne kon
sentreres om hovedmålene om økonomisk trygg
het for den enkelte, og mer effektive stønadsforløp 
som raskere og i større grad vil resultere i arbeid. 
Mindre tid og krefter skal gå til administrasjon, for
valtning og behandling av stønader, og mer skal 
konsentreres om mer individrettet bistand til 
arbeidsrettet behandling, kvalifisering og oppføl
ging for de som trenger det. 

Omlegging av stønadssystemet forventes å fri
gjøre betydelige ressurser fra stønadsadministra
sjon til bedre individuell oppfølging. Det er anslått 
at Arbeids- og velferdsetaten bruker ca. 450 års
verk til ren stønadsforvaltning for de tre typene 
stønader som inngår i forslaget. Det anslås at 
Arbeids- og velferdsetaten kan reallokkere i stør
relsesorden 150 årsverk til bedre individuell opp
følging. 
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Boks 7.1 COWI-modellen 

Beregningsverktøy for Analyse av Samfunns- – Kalkulasjonsperiode (20 år) 
økonomiske Konsekvenser (BASK) 

BASK er et regnearkbasert beregningsverk- I tillegg er det sentrale forutsetninger om hhv. 
tøy for analyse av samfunnsøkonomiske konse- – Lønnsnivå 
kvenser av de hovedgrep som ble lansert i St. – Stønadsnivå og -sammensetning 
meld. nr. 9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inklude- – Arbeidsevne / uførhetsgrad 
ring. Hovedgrepene er sammenfattet i følgende 
beregningsmoduler: Følsomhetsanalyser bygger på (kombinasjoner 
–	 Ny tidsbegrenset inntektssikring av) alternative forutseninger. 
–	 Nytt tidsubestemt lønnstilskudd I tillegg til alternative basisforutsetninger som 
–	 Nye avklarings- og oppfølgingstjenester nevnt over, inngår det en rekke ulike forutsetnin
–	 Nye kvalifiserings- og opplæringstiltak ger som er spesifikke for de fire hovedgrepene 

som er listet opp øverst. 
Arkitekturen i modellverktøyet består av føl- De viktigste typene alternative og mer spesi
gende hovedelementer: fikke beregningsforutsetninger er: 
–	 Oversikt og introduksjon – Innstrømming til stønad 
–	 Forutsetninger og datagrunnlag – Avklaringseffekt – avklaring av type stønad og 
–	 Hjelpeberegninger tiltak 
–	 Følsomhetsanalyse – Jobbeffekt – overgang til arbeid 
–	 Samlet resultat og detaljert resultat – Overvelting – stønadsmottakere som kunne 

kommet i arbeid uten stønad 
Sentrale basisforutsetninger om hhv. – Fortrenging – jobbskaping fortrenger annen 
–	 Kalkulasjonsrente (4%) arbeidskraft 
–	 Skattekostnad ved å trekke inn skatt og forde

le ut stønad (20%) 
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8 Ikrafttredelse og overgangsregler


8.1 Ikrafttredelse


Departementet tar sikte på at lovendringene skal 
tre i kraft i løpet av 2009. 

8.2 Overgangsregler 

8.2.1	 Arbeidsavklaringspenger og tilleggs
stønader 

8.2.1.1 Høringsnotatet 

Departementet foreslo at alle som mottar rehabili
teringspenger, attføringspenger eller tidsbegren
set uførestønad overføres til arbeidsavklaringspen
ger når det nye regelverket trer i kraft, men at det 
skulle lages overgangsregler som sikrer at motta
kerne av de tre ytelsene som da blir opphevet ikke 
går vesentlig ned i ytelse når de nye reglene trer i 
kraft. Departementet la videre opp til at også perso
ner som har saker som anses som overgangstilfel
ler etter forskrift 11. september 2001 nr. 1078 om 
overgangsregler i forbindelse med nye bestemmel
ser i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd, 
kapittel 11 – ytelser under yrkesrettet attføring 
overføres til arbeidsavklaringspenger når ytelsen 
trer i kraft. Det ble videre foreslått at overgangsre
glene for stønad til husholdsutgifter etter samme 
forskrift skulle avvikles når den nye ytelsen trer i 
kraft. Departementet foreslo videre at saker hvor 
mottakeren fylte vilkårene for den aktuelle ytelsen, 
og der krav om ytelse er satt fram før det nye regel
verket trer i kraft, skal anses som overgangssaker. 
Departementet foreslo også at mottakerne i 
utgangspunktet skal få saken ansett som en over
gangssak ut vedtaksperioden, men at overgangs
perioden ikke skal vare lenger enn til 31. desember 
2011.  

8.2.1.2 Høringsinstansenes merknader 

Kreftforeningen skriver at i den grad overgangsre
glene vil gi mottakerne lavere ytelser, eller mer 
tyngende plikter for dem som allerede mottar en 
ytelse, kan det synes nødvendig med en nærmere 
juridisk gjennomgang av hvor vidt disse over
gangsreglene vil være i overensstemmelse med 
Grunnlovens forbud mot å gi lover tilbakevirkende 

kraft. Forum for arbeidstrening mener at over
gangsreglene bør innrettes slik at ingen får dårli
gere økonomi ved overgang til den nye ytelsen. 
«Ytelsen omfatter allerede mange av de økono
misk dårligst stilte personene i landet, og da er det 
dårlig fattigdomssatsing å gi noen av dem dårligere 
utkomme enn de har med dagens ordning.» 

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke peker 
på at det etter dagens regler vil være mulig å tjene 
opp friinntekten i løpet av sommeren, og at det ikke 
vil være mulig hvis en knytter timene en kan jobbe 
til meldeperiodene og at det heller ikke går fram av 
høringsnotatet at den hvilende pensjonsretten 
videreføres. 

Arbeids- og velferdsdirektoratet presiserer viktig
heten av at det settes en klar og entydig stoppdato 
for nye overgangssaker, slik at man unngår de 
samme utfordringene man har hatt i forhold til 
utfasing av tidligere stønadsregimer. Direktoratet 
mener videre at et naturlig tidspunkt for opphør av 
disse overgangstilfellene vil være utløpet av 2011. 
Direktoratet støtter forslaget om at krav som frem
settes før endringsloven trer i kraft, men hvor bru
ker ikke fyller vilkårene for den aktuelle ytelsen før 
etter ikrafttredelsen av endringsloven, ikke skal 
behandles som et overgangstilfelle. Direktoratet 
peker også på at begrepet attføringsperiode ikke 
gir mening etter iverksettelsen av det nye regelver
ket. Direktoratet anbefaler derfor at attføringsstø
nadene, i samsvar med hvor lenge mottakerne av 
en av de tidligere livsoppholdsytelsene kan anses 
som en overgangssak, kan gis ut vedtaksperioden. 
Arbeids- og velferdsdirektoratet støtter forslaget om 
at husholdsstønaden avvikles med virkning fra 
implementeringen av arbeidsavklaringspenger 
fordi denne stønaden for mange brukere innebæ
rer en vesentlig innelåsingseffekt i forhold til over-
gang til jobb, men peker på behov for særskilte 
overgangsregler. Direktoratet peker også på at en 
ved fastsettelsen av overgangsreglene for personer 
som før ikrafttredelsestidspunktet mottok tidsbe
grenset uførestønad vil måtte ta hensyn til skatte
reglene som gjelder ved innføringen av den nye 
ytelsen, slik at eventuelle endringer i reglene for 
særfradrag på senere tidspunkt ikke vil medføre 
noen ny beregning av arbeidsavklaringspengene. 
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8.2.1.3 Departementets vurderinger og forslag 

For å sikre at mottakerne av løpende ytelser ikke 
går nevneverdig ned i ytelse når de nye reglene 
trer i kraft, er det nødvendig med overgangsregler. 
Departementet ser det som hensiktsmessig å for
skriftsfeste overgangsregler. Det er samtidig vik
tig, både for brukerne og etaten, at overgangsperi
odeen med fire ulike oppfølgingssystemer og ulike 
rutiner ikke blir for lang. Overgangsreglene må 
ivareta begge disse hensynene på en balansert 
måte. For at overgangsperioden ikke skal strekke 
seg for langt ut i tid, legger departementet opp til 
at mottakerne i utgangspunktet skal få saken 
ansett som en overgangssak ut vedtaksperioden, 
men at overgangsperioden ikke skal vare lenger 
enn til 31. desember 2011. 

Departementet legger opp til at krav om ytelser 
som fremmes etter at den nye ytelsen har trådt i 
kraft, skal behandles etter de nye bestemmelsene, 
og at det samme skal gjelde dersom en person 
søker om ytelse før endringsloven trer i kraft, men 
ikke fyller vilkårene for ytelsen før etter ikrafttre
delsen av endringsloven. Departementet legger 
videre opp til at alle som mottar rehabiliteringspen
ger, attføringspenger eller tidsbegrenset uførestø
nad når den nye ytelsen trer i kraft skal overføres 
til arbeidsavklaringspenger. Det innebærer bl.a. at 
mottakerne som hovedregel skal sende meldekort 
og at ytelsene skal utbetales etterskuddsvis hver 
fjortende dag. For dem som mottar rehabiliterings
eller attføringspenger vil overgangen til arbeidsav
klaringspenger ikke medføre noen endring i 
beregningen av ytelsen.  For dem som mottar tids
begrenset uførestønad vil overgangen til arbeids
avklaringspenger innebære endringer i barnetil
legg og skatteregler. Departementet legger derfor 
opp til at disse skal få fastsatt et beregningsgrunn
lag som gir om lag samme netto ytelse som de fikk 
tidligere. 

Departementet foreslår at mottaker skal få 
beholde det barnetillegget vedkommende even
tuelt har når regelverket for den nye ytelsen trer i 
kraft, dvs. at personer som før omleggingen fikk 
tidsbegrenset uførestønad skal få et fast barnetil
legg som tilsvarer det barnetillegget de mottok før 
omleggingen. Dette innebærer at det ikke skal 
foretas en ny behovsprøving av barnetillegg ved 
endringer i egen eller ektefelles inntekt, endringer 
i sivilstand osv. etter at loven er trådt i kraft. Der
som retten til barnetillegg faller bort i løpet av 
overgangsperioden, f.eks. fordi barnet fyller 18 år, 

får egen inntekt eller lignende, vil en miste den 
delen av ytelsen som skriver seg fra dette. Får man 
et nytt barn etter ikrafttredelsen av den nye ytel
sen, vil en få det nye standardiserte barnetillegget 
for dette barnet. Forslaget innebærer også at en 
ikke skal kunne velge å få barnetillegg etter det 
regelverket som gir gunstigst utfall for den 
enkelte. 

Ved fastsettelsen av dette beregningsgrunnla
get skal det tas hensyn til bortfall av særfradrag 
ved uførhet og forsørgingstillegget for ektefelle og 
barn. Det vil imidlertid ikke være mulig å ta hen
syn til andre individuelle skattevirkninger av 
endringsforslaget. 

Departementet legger dessuten opp til at tidli
gere mottakere av tidsbegrenset uførestønad som 
har en sak som anses for å være en overgangssak, 
får kompensert bortfallet av friinntekten ved at de 
får rett til å arbeide 16 timer per meldeperiode uten 
at dette fører til at ytelsen reduseres. 

Departementet legger videre opp til at perso
ner som har fått innvilget stønad til arbeidstrening, 
fadder eller skolepenger, semesteravgift og eksa
mensgebyr før stønadene overføres til ny forskrift 
om arbeidsrettede tiltak, skal kunne få disse støna
dene ut vedtaksperioden. 

Departementet legger videre opp til at også 
personer som har saker som anses som overgangs
tilfeller etter forskrift 11. september 2001 nr. 1078 
om overgangsregler i forbindelse med nye bestem
melser i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd, 
kapittel 11 – ytelser under yrkesrettet attføring, 
overføres til arbeidsavklaringspenger når den nye 
ytelsen trer i kraft. Departementet legger dessuten 
opp til at overgangsreglene for stønad til husholds
utgifter etter samme forskrift skal avvikles når den 
nye ytelsen trer i kraft. 

Der det ikke fastsettes særskilte overgangsre
gler, vil beregning og utbetaling skje etter de nye 
reglene i lov og forskrift selv om mottakerens sak i 
utgangspunktet anses som en overgangssak. 

8.2.2	 Oppsatt uførepensjon fra Statens 
Pensjonskasse 

Departementet legger opp til at det skal gis over
gangsregler for personer, som når arbeidsavkla
ringspengene trer i kraft, har mottatt tidsbegrenset 
uførestønad og oppsatt uførepensjon fra Statens 
pensjonskasse. 
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9 Merknader til de enkelte bestemmelsene 


9.1 Til endringene i lov 28. februar 

1997 nr. 19 om folketrygd


Til § 2-6 annet ledd første punktum 

Bestemmelsen regulerer medlemskap som bare 
gir trygdedekning ved yrkesskade og dødsfall. De 
tre ytelsene som oppheves erstattes med den nye 
ytelsen slik at en ved yrkesskade har rett til 
arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader etter 
kapittel 11. 

Til § 2-9 første ledd bokstav b 

Bestemmelsen regulerer trygdedekning ved frivil
lig medlemskap utenfor Norge. De tre ytelsene 
som oppheves erstattes med den nye slik at en som 
frivillig medlem kan få arbeidsavklaringspenger og 
tilleggsstønader etter kapittel 11. 

Til § 3-15 annet ledd bokstav b 

Bestemmelsen regulerer hva som er pensjonsgi
vende inntekt. Barnetillegg til tidsbegrenset ufø
restønad tas ut av oppramsingen som følge av at 
tidsbegrenset uførestønad oppheves, og at det ikke 
gis behovsprøvd barnetillegg til arbeidsavklarings
penger. 

Til § 3-25 første ledd 

Bestemmelsen regulerer barnetillegg. Tidsbe
grenset uførestønad tas ut av oppramsingen som 
følge av at denne ytelsen oppheves, og at det ikke 
gis behovsprøvd barnetillegg til arbeidsavklarings
penger. 

Til § 3-26 tredje ledd bokstav e 

Bestemmelsen regulerer reduksjon av ektefelletil
legg og barnetillegg til pensjonsytelser på grunn 
av inntekt. De tre ytelsene som oppheves erstattes 
med den nye slik at ektefelletillegg og barnetillegg 
til pensjonsytelser kan reduseres når mottaker 
samtidig får arbeidsavklaringspenger. 

Til § 4-24 annet ledd 

Bestemmelsen regulerer retten til dagpenger til 
personer som samtidig fyller vilkårene for andre 

fulle folketrygdytelser. De tre ytelsene som opphe
ves erstattes med den nye slik at retten til dagpen
ger faller bort når en samtidig velger å motta fulle 
arbeidsavklaringspenger etter kapittel 11. Annet 
ledd bokstav d til g blir ny bokstav c til f. 

Til § 4-25 første ledd 

Bestemmelsen regulerer retten til dagpenger der
som personen samtidig har rett til en annen redu
sert ytelse fra folketrygden. De tre ytelsene som 
oppheves erstattes med den nye slik at dagpen
gene reduseres når en samtidig får arbeidsavkla
ringspenger etter kapittel 11. Første ledd bokstav d 
til f blir ny bokstav c til e. Ved en feil ble «virknings
tidspunkt» endret tilbake til «uføretidspunkt» i 
2007. Dette blir nå endret tilbake til virkningstids
punkt i første ledd bokstav c. 

Til § 8-4 tredje ledd bokstav c 

Yrkesrettet attføring erstattes av arbeidsrettede til
tak. 

Til § 8-6 fjerde ledd 

Yrkesrettet attføring erstattes av arbeidsrettede til
tak. 

Til § 8-7 åttende ledd 

Yrkesrettet attføring erstattes av arbeidsrettede til
tak. 

Til § 8-8 annet ledd 

Yrkesrettet attføring erstattes av arbeidsrettede til
tak. 

Til § 8-21 fjerde ledd 

Arbeidsgiver som har forsikret seg mot ansvar for 
sykepenger i arbeidsgiverperioden skal fra 1. 
januar 2006 ikke lenger svare arbeidsgiveravgift av 
utbetalte sykepenger som senere blir refundert. 
Forsikringen skal dermed ikke lenger dekke disse 
utgiftene og «arbeidsgiveravgift av sykepenger» 
må tas ut av bestemmelsen i § 8-21 fjerde ledd.  
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Til § 8-48 

Tidsbegrenset uførestønad (se første ledd) tas ut 
som følge av at denne ytelsen oppheves. Attførings
penger og rehabiliteringspenger (se annet og 
tredje ledd) erstattes av arbeidsavklaringspenger. 
Tredje ledd oppheves som overflødig. 

Til § 8-50 

Tidsbegrenset uførestønad tas ut av bestemmel
sen som følge av at denne ytelsen oppheves. 

Til § 8-55 bokstav c 

Tidsbegrenset uførestønad tas ut av bestemmel
sen som følge av at denne ytelsen oppheves. 

Til kapittelnavn og innholdsfortegnelse til kapittel 10 

Bestemmelsene om rehabiliteringspenger er tatt 
ut av kapittel 10 slik at kapitlet bare regulerer stø
nad for å kompensere for utgifter til bedring av 
arbeidsevnen og funksjonsevnen i dagliglivet. 
Kapitlets overskrift og innholdsfortegnelse er 
endret i tråd med dette. Fjerde, femte og syvende 
strekpunkt i innholdsfortegnelsen er tatt ut. 

Til § 10-1 

Formålet om inntektssikring er tatt ut av formåls
bestemmelsen. 

Til § 10-3 annet og tredje ledd 

Bestemmelsene om rehabiliteringspenger i utlan
det i annet og tredje ledd er tatt ut som følge av at 
denne ytelsen oppheves. 

Til § 10-5 fjerde ledd 

Det som står om tidsbegrenset uførestønad er tatt 
ut av bestemmelsen som følge av at denne ytelsen 
oppheves. 

Til § 10-7 fjerde og femte ledd 

Bestemmelsene i fjerde og femte ledd gjelder dek
ning av reiseutgifter i forbindelse med et arbeids
rettet tiltak og dekning av utgifter til nødvendige 
ekstrautgifter til transport til arbeids- og undervis
ningssted. Bestemmelser om dekning av slike 
utgifter er nå gitt i § 11-14 annet og tredje ledd. 

Til §§ 10-8 til10-16 og § 10-18 

Bestemmelsene gjelder rehabiliteringspenger og 
oppheves som følge av at de erstattes av bestem
melsene i nytt kapittel 11 om arbeidsavklarings
penger. 

Til § 10-17 

Bestemmelsen blir ny § 10-8. 

Til § 11-1 Formål 

Det vises til avsnitt 4.3. I første ledd omtales formå
let med livsoppholdsytelsen arbeidsavklaringspen
ger, som er å sikre inntekt mens mottaker bidrar 
aktivt i prosessen med å komme i arbeid. I annet 
ledd omtales formålet med tilleggsstønadene, som 
er å kompensere for bestemte utgifter som med
lemmene har i forbindelse med gjennomføringen 
av et arbeidsrettet tiltak. 

Til § 11-2 Forutgående medlemskap 

Det vises til avsnitt 4.4.1. Bestemmelsen gjelder for 
arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønadene. 
Den viderefører i hovedsak de kravene til forutgå
ende medlemskap som i dag gjelder for mottakere 
av rehabiliterings- og attføringspenger. Hovedre
gelen er etter første ledd at en må ha vært medlem 
i folketrygden i minst tre år umiddelbart før krav 
om ytelse settes fram, eller i minst ett år umiddel
bart før krav om ytelse settes fram forutsatt at en i 
denne tiden har vært fysisk og psykisk i stand til å 
utføre et ordinært inntektsgivende arbeid. I den 
gjeldende bestemmelsen brukes betegnelsen 
«normalt inntektsgivende arbeid». Den foreslåtte 
språklige endringen innebærer ingen realitetsend
ring. Etter annet ledd kan departementet fastsette 
nærmere regler om når vilkåret om forutgående 
medlemskap kan fravikes. Etter tredje ledd gjelder 
vilkårene om forutgående medlemskap ikke for 
flyktning som er medlem i trygden. 

Til § 11-3 Opphold i Norge 

Det vises til avsnitt 4.4.2. Bestemmelsen gjelder for 
arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønadene. 
Den viderefører i hovedsak de kravene til opphold 
i Norge som i dag gjelder for mottakere av rehabi
literings- og attføringspenger. Hovedregelen er 
etter første ledd at mottakere av ytelsene skal opp
holde seg i Norge. Etter annet ledd kan det likevel 
gis ytelser til personer som i henhold til sin aktivi
tetsplan får medisinsk behandling eller deltar på et 
arbeidsrettet tiltak i utlandet. Etter tredje ledd kan 
en også få ytelser etter kapittel 11 i en begrenset 
periode under opphold i utlandet dersom det kan 
godtgjøres at utenlandsoppholdet er forenlig med 
gjennomføringen av den fastsatte aktiviteten, og 
ikke hindrer Arbeids- og velferdsetatens oppføl
ging og kontroll. 
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Til § 11-4 Alder 

Det vises til avsnitt 4.4.3. Etter første ledd kan til
leggsstønader gis til personer mellom 16 og 67 år. 
Etter annet ledd kan livsoppholdsytelsen arbeids
avklaringspenger gis til personer mellom 18 og 67 
år. 

Til § 11-5 Nedsatt arbeidsevne 

Det vises til avsnitt 4.4.4. Det er etter første ledd et 
vilkår for å få arbeidsavklaringspenger og tilleggs
stønader at medlemmet har fått sin arbeidsevne 
nedsatt i en slik grad at vedkommende hindres i å 
beholde eller skaffe seg inntektsgivende arbeid. 
Årsaken til den nedsatte arbeidsevnen må være 
sykdom, skade eller lyte. Etter annet ledd skal en i 
vurderingen av om arbeidsevnen er nedsatt i en 
slik grad at vedkommende hindres i å beholde eller 
skaffe seg inntektsgivende arbeid, bl.a. legges vekt 
på helse, alder, evner, utdanning, yrkesbakgrunn, 
interesser, ønsker, muligheter for å gå tilbake til 
nåværende arbeidsgiver, arbeidsmuligheter på 
hjemstedet og arbeidsmuligheter på andre steder 
der det er rimelig at personen tar arbeid. Listen er 
ikke uttømmende. Sentralt i vurderingen står per
sonens mulighet for å stå i ethvert arbeid som nor-
malt blir lønnet og som vedkommende er i stand til 
å utføre. 

Til § 11-6 Behov for bistand for å komme i arbeid 

Det vises til avsnitt 4.4.5. Bestemmelsen gjelder for 
arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønadene. 
Det stilles opp tre alternative vilkår for å kunne 
motta ytelsene. Mottakerne må ha behov for aktiv 
behandling eller et arbeidsrettet tiltak eller, etter å 
ha prøvd slike tiltak, fortsatt anses å ha en viss 
mulighet for å komme i arbeid og få oppfølging fra 
Arbeids- og velferdsetaten for å bli i stand til å 
skaffe seg eller beholde arbeid som han eller hun 
kan utføre. 

Til § 11-7 Meldeplikt 

Det vises til avsnitt 4.8.3. Bestemmelsen gjelder for 
arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønadene. 
Den viderefører de kravene som i dag stilles til 
mottakere av attføringsytelser. Etter første ledd før
ste punktum må en melde seg for Arbeids- og vel
ferdsetaten og gi opplysninger som har betydning 
for retten til ytelsene. Melding skal gis hver 14. 
dag. Tidsrommet mellom meldetidspunktene kal
les meldeperioden. Etter første ledd annet punktum 
får Arbeids- og velferdsetaten fullmakt til å 
bestemme hvordan melding skal skje. Annet ledd 
omhandler følgene av å ikke oppfylle meldeplikten. 

Retten til ytelser faller bort fra og med den dagen 
medlemmet skulle ha meldt seg og inntil han eller 
hun melder seg på nytt. 

Dette gjelder likevel ikke dersom personen 
sannsynliggjør at han eller hun hadde en rimelig 
grunn til å unnlate melding. I slike tilfeller skal ytel
sen etterbetales. Tredje ledd gir Arbeids- og vel
ferdsetaten adgang til å frita medlemmet fra melde
plikten. I fjerde ledd fremgår det at Arbeids- og vel
ferdsetaten skal vurdere om det bør gis unntak fra 
meldeplikt i det enkelte tilfelle, uavhengig av om 
medlemmet setter fram krav om unntak. Departe
mentet kan i henhold til femte ledd i forskrift fast
sette nærmere regler om innholdet i meldeplikten. 

Til § 11-8 Aktivitet med sikte på å komme i arbeid 

Det vises til avsnitt 4.4.6. Bestemmelsen gjelder for 
arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønadene. 
Det går fram av første punktum at mottakerne skal 
bidra aktivt i prosessen med å komme i arbeid. 
Hovedregelen er derfor at mottaker av ytelsene 
skal gjennomføre en eller annen form for aktivitet. 
Dette innebærer strengere krav til aktivitet for 
dem som i dag har rett til tidsbegrenset uførestø
nad. For de fleste mottakerne vil hovedaktiviteten 
være å motta behandling for å bedre inntektsevnen 
og/eller å delta på arbeidsrettede tiltak. Det går 
fram av annet punktum at kravene til egenaktivitet 
skal tilpasses den enkeltes funksjonsnivå og at de 
skal fastsettes ved innvilgelsen av ytelsen. 

Til § 11-9 Fravær fra fastsatt aktivitet 

Det vises til avsnitt 4.4.7. Bestemmelsen gjelder for 
arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønadene. 
Det går fram av første ledd at fravær fra fastsatt akti
vitet fører til at ytelsene faller bort inntil vilkårene 
for å motta ytelsen igjen er oppfylt. Etter annet ledd 
skal fravær på inntil èn dag per meldeperiode, og 
dokumentert fravær som skyldes sterke velferds
grunner likevel ikke føre til reduksjon av ytelsene. 
Etter tredje ledd skal fravær som skyldes sykdom 
eller skade ikke føre til reduksjon av ytelsene. 
Arbeids- og velferdsetaten kan kreve at fraværsår
saken dokumenteres. Dersom den avtalte aktivite
ten ikke kan gjennomføres som forutsatt etter syk
domsavbruddet, må det vurderes om aktivitetspla
nen kan justeres eller om det må foretas en full 
revisjon av aktivitetsplanen. Departementet kan i 
henhold til fjerde ledd i forskrift fastsette hva som 
anses som fravær fra fastsatt aktivitet og konse
kvenser av slike fravær. 
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Til § 11-10 Varighet 

Det vises til avsnitt 4.5. Bestemmelsen gjelder for 
arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønadene. I 
første ledd første punktum slås det fast at hovedrege
len er at arbeidsavklaringspenger og tilleggsstøna
der gis så lenge det er påkrevd for at mottaker skal 
kunne gjennomføre fastsatt aktivitet med sikte på å 
komme i arbeid. Varigheten skal fastsettes ut fra en 
konkret vurdering av den enkeltes behov for 
bistand, og en plan for hvordan personen skal 
komme i arbeid (aktivitetsplan). Denne perioden 
skal likevel ikke være lengre enn fire år. I første 
ledd annet punktum gis det mulighet for å forlenge 
stønadsperioden utover fire år i særlige tilfeller. I 
annet ledd videreføres bestemmelsen som i dag 
gjelder for mottakere av attføringspenger om at 
livsoppholdsytelsen også kan gis i tre måneder 
etter at personen er satt i stand til å skaffe seg 
arbeid som han eller hun kan utføre, jf. § 11-14. 
Disse tre månedene kommer eventuelt i tillegg til 
den perioden der en gjennomfører fastsatt aktivitet 
for å komme i arbeid. I tredje ledd gis departemen
tet hjemmel for å i forskrift fastsette nærmere 
bestemmelser om varigheten, herunder om i 
hvilke tilfeller stønadsperioden kan forlenges 
utover fire år, og til å fastsette maksimal lengde på 
vedtaksperioden. 

Til § 11-11 Oppfølging 

Det vises til avsnitt 4.6. Bestemmelsen gjelder for 
arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønadene. 
Alle mottakere av arbeidsavklaringspenger skal i 
henhold til første ledd få jevnlig oppfølging fra 
Arbeids- og velferdsetaten. Når det innvilges ytel
ser etter kapittel 11, skal det etter annet ledd avta
les tidspunkter hvor det skal være kontakt mellom 
mottaker og Arbeids- og velferdsetaten (oppføl
gingstidspunkter). Det stilles ikke krav om at de 
skal møtes fysisk, men mottaker og Arbeids- og 
velferdsetaten skal sammen vurdere om vilkårene 
for rett til ytelsene fortsatt er oppfylt, og om med
lemmet har den ønskede framdriften i forhold til 
målet om å komme i arbeid. Resultatet av vurderin
gen kan bli en justering av aktivitetsplanen eller 
stans av ytelsen. Departementet kan etter tredje 
ledd gi nærmere forskrift om oppfølgingen. 

Til § 11-12 Tilleggsstønader 

Det vises til avsnitt 4.7. Bestemmelsen regulerer 
når det kan ytes tilleggsstønader til hel eller delvis 
dekning av bestemte merutgifter som påløper i for
bindelse med gjennomføringen av et arbeidsrettet 
tiltak. Etter første ledd kan det ytes tilleggsstønad i 
form av tilskudd til bøker og undervisningsmateri

ell til medlem som gjennomfører et arbeidsrettet 
tiltak. Etter annet ledd kan medlem som ikke mot-
tar ordinær lønn eller sykepenger få tilleggsstønad 
til dekning av nærmere bestemte utgifter i forbin
delse med utredning eller gjennomføring av et 
arbeidsrettet tiltak og etter at tiltaket er gjennom
ført. Tredje ledd viderefører dagens bestemmelse 
for mottakere av rehabiliteringspenger, ved at et 
medlem som fyller vilkårene for å få arbeidsavkla
ringspenger kan få tilskudd til dekning av daglige 
reiser i stedet for å få arbeidsavklaringspenger, 
dersom vedkommende pga. sykdom eller skade 
midlertidig ikke kan reise til og fra undervisnings
stedet på vanlig måte. Tilskuddet skal dekke nød
vendige ekstra transportutgifter og ikke over
skride det beløpet som vedkommende ville ha fått 
utbetalt i arbeidsavklaringspenger for samme tids
rom. Etter fjerde ledd kan departementet i forskrift 
fastsette nærmere bestemmelser om tilleggsstøna
dene. 

Til § 11-13 Arbeidsavklaringspenger 

Det vises til avsnitt 4.8.  Bestemmelsen regulerer 
når det kan gis arbeidsavklaringspenger. I første 
ledd første punktum slås det fast at arbeidsavkla
ringspenger som hovedregel gis til personer som 
har fått sin arbeidsevne redusert med minst halv
parten, og som har behov for aktiv behandling eller 
et arbeidsrettet tiltak eller, etter å ha prøvd slike til
tak, fortsatt anses å ha en viss mulighet for å 
komme i arbeid og få oppfølging fra Arbeids- og 
velferdsetaten for å bli i stand til å skaffe seg eller 
beholde arbeid som han eller hun kan utføre. Etter 
annet ledd bokstav a kan arbeidsavklaringspenger 
gis under utarbeidelse av aktivitetsplanen. Etter 
annet ledd bokstav b kan arbeidsavklaringspenger 
også gis i ventetid før aktiv behandling eller 
arbeidsrettet tiltak starter. Ventetider mellom ulike 
arbeidsrettede tiltak og utredningsfaser omfattes 
også av bokstav b. Etter annet ledd bokstav c kan 
det gis arbeidsavklaringspenger i inntil fire måne
der når en mottaker av arbeidsavklaringspenger på 
grunn av sykdom skal vurderes for uførepensjon. 
Denne perioden kan forlenges i inntil fire nye 
måneder. Etter tredje ledd kan arbeidsavklarings
penger gis til medlem som er i arbeid uten å ha 
opparbeidet seg ny rett til sykepenger etter kapittel 
8, forutsatt at vedkommende tidligere har mottatt 
arbeidsavklaringspenger, og innen seks måneder 
igjen blir arbeidsufør som følge av annen sykdom. 
Etter tredje ledd annet punktum kan arbeidsavkla
ringspenger gis til medlem som tidligere har mot
tatt arbeidsavklaringspenger, og igjen blir arbeids
ufør som følge av samme sykdom innen ett år selv 
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om nedsettelsen av arbeidsevnen antas å være rent 
forbigående. Se for øvrig § 11-20 som gir generelle 
regler for når en sak kan gjenopptas uten full ny 
prøving av vilkårene. I fjerde ledd er det presisert at 
arbeidsavklaringspenger tidligst kan gis fra det 
tidspunktet da kravet om ytelsen ble satt fram. 
Arbeidsavklaringspenger gis i henhold til femte 
ledd ikke i arbeidsgiverperioden for sykepenger. 
Etter sjette ledd kan departementet gi forskrifter 
om ytelsene etter denne paragrafen. 

Til § 11-14 Arbeidsavklaringspenger i ventetid på 
arbeid 

Det vises til avsnitt 4.10. Etter første ledd første 
punktum kan det gis arbeidsavklaringspenger i tre 
måneder etter at medlemmet er satt i stand til å 
skaffe seg arbeid som han eller hun kan utføre før 
vedkommende har fått tilbud om arbeid, når ved
kommende er registrert som arbeidssøker hos 
Arbeids- og velferdsetaten. I første ledd annet punk
tum defineres det hva som menes med «reell 
arbeidssøker». I annet ledd gis det hjemmel for 
tidsbegrenset bortfall av ytelsen. Det følger av bok
stav a at retten til ytelsen faller bort i fire uker der
som medlemmet uten rimelig grunn nekter å ta i 
mot tilbud om høvelig arbeid eller nekter å delta på 
et arbeidsrettet tiltak. Det følger av bokstav b at 
arbeidsavklaringspengene faller bort i fire uker 
dersom medlemmet uten rimelig grunn nekter å 
møte til konferanse med Arbeids- og velferdsetaten 
etter innkalling, eller unnlater å møte etter innkal
ling til slik konferanse. Etter tredje ledd er det bare 
forhold som ikke ligger lenger tilbake enn tre 
måneder som kan gi tidsbegrenset bortfall av ytel
sen. Det fremgår av fjerde ledd at bortfallsperioden 
bare løper i perioder hvor medlemmet fyller vilkå
rene for ytelsen. Dette innebærer at bortfallsperio
den vil bli forlenget dersom medlemmet ikke er 
reell arbeidssøker eller ikke opprettholder melde
plikten i bortfallsperioden. Departementet kan i 
henhold til femte ledd i forskrift fastsette nærmere 
regler om arbeidsavklaringspenger i ventetid på 
arbeid. 

Til § 11-15 Grunnlaget for beregning av arbeids
avklaringspenger 

Det vises til avsnitt 4.8.2. Første, annet og tredje ledd 
regulerer hvordan arbeidsavklaringspengene skal 
beregnes. Bestemmelsen viderefører i hovedsak 
de beregningsregler som i dag gjelder for rehabili
teringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset 
uførestønad. Grunnlaget for beregningen av ytel
sen er medlemmets pensjonsgivende inntekt i året 
før arbeidsevnen ble nedsatt med minst halvpar

ten, eller gjennomsnittet av den pensjonsgivende 
inntekten de tre siste kalenderårene før samme 
tidspunkt, dersom dette gir et høyere grunnlag. 
Den pensjonsgivende inntekten som inngår i 
beregningsgrunnlaget skal reguleres i samsvar 
med endringer i grunnbeløpet fram til søknadstids
punktet. Tredje ledd fastsetter en øvre grense for 
hvilken pensjonsgivende inntekt som kan tas med 
i beregningsgrunnlaget. Grensen er satt til seks 
ganger grunnbeløpet av den pensjonsgivende inn
tekt som danner grunnlag for beregning av ytel
sen. I fjerde ledd fremgår det at beregningsgrunnla
get skal justeres i samsvar med senere endringer i 
grunnbeløpet. 

Til § 11-16 Arbeidsavklaringspengenes størrelse 

Det vises til avsnitt 4.8.2. Første og annet ledd regu
lerer kompensasjonsnivået på arbeidsavklarings
penger og minste årlige ytelse. Bestemmelsen 
viderefører i hovedsak det kompensasjonsnivået 
som i dag gis til mottakere av rehabiliteringspen
ger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestø
nad. Kompensasjonsnivået skal være 66 prosent av 
beregningsgrunnlaget og minsteytelsen skal være 
på 1,97G. Etter tredje ledd er minste årlige ytelse for 
personer som får sin arbeidsevne, jf. § 11-5, nedsatt 
før fylte 26 år på grunn av en alvorlig og varig syk
dom, skade eller lyte som er klart dokumentert, 
2,44 ganger grunnbeløpet. Dette gjelder selv om 
medlemmet har vært mer enn 50 prosent yrkesak
tiv etter fylte 26 år dersom kravet settes fram før 
medlemmet fyller 36 år. Minsteytelsen til unge 
uføre kan tidligst gis fra og med den dagen med
lemmet fyller 20 år. Fjerde ledd gir rett til barnetil
legg til den som forsørger barn. For barnetillegget 
videreføres de bestemmelsene som i dag gjelder 
for mottakere av rehabiliterings- og attføringspen
ger. Barnetillegget skal være et fast antall kroner 
per dag per barn under 18 år. Dersom begge forel
dre mottar arbeidsavklaringspenger og er forsør
gere for barna, mottar begge barnetillegg. Femte 
ledd fastsetter et tak på utbetalingen. Samlet utbe
taling av arbeidsavklaringspenger og barnetillegg 
må ikke utgjøre mer enn 90 prosent av grunnlaget. 
For medlem som mottar minsteytelsen er sammen
ligningsgrunnlaget det beregningsgrunnlaget som 
ville ha gitt en utbetaling som tilsvarer minsteytel
sen. Etter sjette ledd kan departementet i forskrift 
fastsette nærmere regler om barnetilleggets stør
relse. 

Til § 11-17 Stønadsdager 

Bestemmelsen gjelder for arbeidsavklaringspen
ger. Bestemmelsen regulerer hvor mange dager 
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per uke arbeidsavklaringspenger utbetales og 
hvordan dagsatsen beregnes. Den viderefører de 
bestemmelsene som i dag gjelder for rehabilite
ringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset 
uførestønad. 

Til § 11-18 Reduksjon av arbeidsavklaringspenger på 
grunn av samtidig arbeid 

Det vises til avsnitt 4.9.1. Bestemmelsen videre
fører i hovedsak de reglene som i dag gjelder for 
mottakere at attføringspenger. Bestemmelsen 
regulerer hvordan arbeidsavklaringspengene skal 
reduseres dersom medlemmet arbeider. Første 
ledd fastslår at fulle arbeidsavklaringspenger gis til 
den som har tapt hele sin arbeidsevne. Det følger 
av annet ledd at reduserte arbeidsavklaringspen
ger kan gis til medlem som har redusert inntekts
evne med minst 40 prosent. Kravet for å få innvilget 
arbeidsavklaringspenger er i henhold til § 11-5 at 
arbeidsevnen er redusert med minst halvparten. 
Ytelsen faller likevel først bort når mottaker arbei
der mer enn 60 prosent. Tredje ledd angir hvilke 
prinsipper som gjelder for reduksjon av arbeidsav
klaringspenger mot samtidig arbeid.  Beregningen 
skal ta utgangspunkt i forholdet mellom en normal 
arbeidstid som er 75 timer per meldeperiode (2 x 
37,5 timer per uke), og faktisk arbeidet tid i melde
perioden. Arbeidsavklaringspengene reduseres i 
forhold til den delen antall arbeidede timer utgjør 
av normalarbeidstiden. Dersom et medlem har en 
gjenværende inntektsevne som det kan forventes 
at medlemmet utnytter, men som ikke utnyttes fullt 
ut, skal arbeidsavklaringspengene reduseres i for-
hold til de timene vedkommende kunne ha vært i 
arbeid. Ytelsen reduseres ikke dersom det er gjen
nomføringen av et arbeidsrettet tiltak som hindrer 
utnyttelse av den gjenværende arbeidsevnen. Har 
man for eksempel redusert arbeidsevne på 50 pro-
sent, men deltar på tiltak på fulltid, skal det likevel 
kunne ytes fulle arbeidsavklaringspenger. Fjerde 
ledd innebærer et unntak fra hovedregelen om at 
faktisk arbeidet tid skal være grunnlaget for reduk
sjon i arbeidsavklaringspengene. I enkelte tilfeller 
arbeider medlemmet i et godkjent arbeidsrettet til
tak hvor lønnen ikke er basert på vanlige prinsip
per for avlønning. Dersom vedkommende av 
denne grunn tjener 1G eller mindre, kan arbeidsav
klaringspengene reduseres med et lavere timetall 
enn det vedkommende faktisk arbeider. Reduksjo
nen vil i slike tilfeller skje på grunnlag av produktiv 
arbeidstid og ikke på grunnlag av faktisk arbeidet 
tid. Det følger av femte ledd at det når mottaker er 
nær ved å komme i fullt arbeid kan medlemmet få 
arbeidsavklaringspenger i inntil seks måneder selv 

om medlemmet jobber inntil 80 prosent. Etter sjette 
ledd kan departementet i forskrift fastsette nær
mere regler om reduksjon av arbeidsavklarings
penger på grunn av samtidig arbeid og herunder 
fravike bestemmelsene i paragrafen. 

Til § 11-19 Reduksjon av arbeidsavklaringspenger på 
grunn av ytelser fra arbeidsgiver 

Det vises til avsnitt 4.9.2. Bestemmelsen regulerer 
tilfeller der medlemmet uten å utføre arbeid mottar 
ytelser fra nåværende eller tidligere arbeidsgiver. 
Første ledd regulerer situasjoner der mottakere av 
arbeidsavklaringspenger i forbindelse med over-
gang til arbeidsavklaringspenger eller i forbindelse 
med oppsigelse eller fratreden mottar pensjonsgi
vende inntekt fra nåværende eller tidligere 
arbeidsgiver. Arbeidsavklaringspengene skal da 
reduseres med samme beløp. Annet ledd regulerer 
situasjoner der mottaker av arbeidsavklaringspen
ger i forbindelse med overgang til arbeidsavkla
ringspenger eller i forbindelse med oppsigelse, fra
treden eller reduksjon av arbeidstid mottar økono
miske ytelser fra nåværende eller tidligere 
arbeidsgiver som ikke er pensjonsgivende inntekt. 
Arbeidsavklaringspengene skal da reduseres med 
samme beløp. Det følger av tredje ledd at pensjons
givende inntekt som er erstatning fra arbeidsgiver, 
ikke skal føre til reduksjon av arbeidsavklarings
pengene. Etter fjerde ledd kan departementet i for
skrift fastsette hvordan reduksjonen skal skje. 

Til § 11-20 Nytt krav om arbeidsavklaringspenger og 
tilleggsstønader 

Det vises til avsnitt 4.11. Bestemmelsen gjelder for 
arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader. 
Bestemmelsen regulerer når det må fremmes nytt 
krav om ytelser etter et avbrudd. Det går fram av 
første ledd at dersom ytelsene har vært stanset i 
mer enn 52 uker, må det settes fram nytt krav om 
slike ytelser. Det følger av annet ledd at det uansett 
må settes fram et nytt krav om ytelser dersom 
saken har vært avsluttet med et endelig avslag, 
eller personen er endelig avklart eller har mottatt 
et vedtak om arbeidsavklaringspenger i ventetid på 
arbeid. 

Til § 11-21 Arbeidsavklaringspenger under opphold i 
institusjon 

Det vises til punkt 4.12.1. Bestemmelsen regulerer 
retten til arbeidsavklaringspenger til personer som 
oppholder seg i institusjon med fri kost og losji. 
Bestemmelsen tilsvarer i hovedsak de reglene om 
reduksjon av ytelse ved opphold i institusjon som 
gjelder for mottakere av sykepenger. Dersom en 
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mottaker av arbeidsavklaringspenger oppholder 
seg i en institusjon med fri kost og losji blir arbeids
avklaringspengene i henhold til første ledd første 
punktum redusert. Dette gjelder i henhold til første 
ledd annet punktum likevel ikke for medlem som 
forsørger ektefelle eller barn. Beregningsprinsip
pene går fram av annet ledd. Arbeidsavklaringspen
gene gis uten reduksjon for innleggelsesmåneden 
og de tre påfølgende månedene. For resten av opp
holdet blir arbeidsavklaringspengene redusert 
med 50 prosent. Dersom personen innen tre måne
der etter utskrivelsen igjen blir innlagt på en insti
tusjon, gis det reduserte arbeidsavklaringspenger 
f.o.m. måneden etter at det nye oppholdet tar til. 
Etter tredje ledd kan Arbeids- og velferdsetaten 
bestemme at arbeidsavklaringspengene likevel 
ikke skal reduseres, eller reduseres med mindre 
enn 50 prosent når medlemmet har faste og nød
vendige utgifter til bolig o.a.. 

Til § 11-22 Arbeidsavklaringspenger under straffe
gjennomføring 

Det vises til punkt 4.12.2. Bestemmelsen regulerer 
medlemmets rett til arbeidsavklaringspenger 
under straffegjennomføring. Personer som uthol
der varetekt, straff eller særreaksjon i anstalt 
under kriminalomsorgen, har i henhold til første 
ledd første punktum ikke rett til arbeidsavklarings
penger. Etter første ledd annet punktum gis det like-
vel arbeidsavklaringspenger hvis personen arbei
der for en arbeidsgiver utenfor anstalten. Etter 
annet ledd tilstås arbeidsavklaringspenger dersom 
vilkårene for øvrig er oppfylt ved gjennomføring av 
samfunnsstraff, straffegjennomføring, betinget 
dom og ved prøveløslatelser. 

Til § 11-23 Forholdet til andre fulle ytelser fra folke
trygden 

Det vises til punkt 4.13.1. Bestemmelsen regulerer 
tilfeller der en person både fyller vilkårene for å få 
arbeidsavklaringspenger og for å få en eller flere 
andre fulle folketrygdytelser. Etter første ledd første 
punktum kan personer som samtidig fyller vilkå
rene for en annen folketrygdytelse som skal dekke 
samme inntektstap i samme tidsrom velge ytelse. 
Etter første ledd annet punktum anses fulle syke
penger fra deltidsstilling som en redusert ytelse og 
reguleres dermed i § 11-24. Etter annet ledd skal 
arbeidsavklaringspengene reduseres med tilsva
rende beløp når vedkommende får redusert barne
pensjon etter lovens kapittel 18. Etter tredje ledd 
kan departementet i forskrift fastsette nærmere 
regler om forholdet mellom arbeidsavklaringspen
ger og andre fulle ytelser fra folketrygden. 

Til § 11-24 Forholdet til andre reduserte ytelser fra 
folketrygden 

Det vises til punkt 4.13.1. Bestemmelsen regulerer 
tilfeller der medlemmet fyller vilkårene til både 
arbeidsavklaringspenger og til en eller flere andre 
reduserte ytelser fra folketrygden. Det går fram av 
første ledd at det gis reduserte arbeidsavklarings
penger til personer som mottar reduserte ytelser 
fra folketrygden. Annet ledd angir hvordan arbeids
avklaringspengene skal beregnes i slike tilfeller. 
Etter annet ledd første punktum skal arbeidsavkla
ringspengene da beregnes som en full ytelse, og 
deretter reduseres med den prosentandelen som 
den reduserte ytelsen utgjør. Etter annet ledd 
annet punktum skal arbeidsavklaringspengene for 
personer som er sykmeldt fra en deltidsstilling 
reduseres med den prosentandel som sykmeldin
gen utgjør av full stilling. Etter tredje ledd skal 
arbeidsavklaringspengene reduseres med tilsva
rende beløp når vedkommende får redusert barne
pensjon etter lovens kapittel 18. Departementet 
kan etter fjerde ledd i forskrift fastsette nærmere 
regler om beregning av arbeidsavklaringspenger 
når mottaker samtidig har rett til andre reduserte 
ytelser fra folketrygden. 

Til § 11-25 Forholdet til ytelser etter annen lov
givning 

Det vises til punkt 4.13.2. Bestemmelsen gjelder 
for arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader. 
Bestemmelsen skal sikre at kostnader som skal 
dekkes etter annen lovgivning, ikke også belastes 
folketrygden. Det går fram av første ledd at dersom 
medlemmet vil kunne få sine utgifter dekket etter 
annen lovgivning, vil retten til ytelser etter folke
trygdloven kapittel 11 falle bort. Det stilles ikke 
krav om at medlemmet faktisk mottar den aktuelle 
ytelsen. Skolelovgivningen vil f.eks. i en del tilfeller 
være overlappende i forhold til enkelte ytelser etter 
§ 11-12. Departementet kan etter annet ledd i for
skrift fastsette nærmere regler om avgrensningen 
av folketrygdens ansvar. 

Til § 11-26 Arbeidsavklaringspenger ved yrkesskade 

Det vises til punkt 4.14. Bestemmelsen gjelder for 
arbeidsavklaringspenger. Den viderefører de 
reglene som i dag gjelder for rehabiliteringspen
ger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestø
nad. Bestemmelsen vil gjelde medlemmer som får 
en yrkesskade før ny lov om arbeidsskadeforsik
ring trår i kraft. Medlem som har fått sin arbeids
evne nedsatt pga. en yrkesskade eller yrkessyk
dom kan i henhold til første ledd få arbeidsavkla
ringspenger selv om vilkåret om forutgående 
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medlemskap ikke er oppfylt, og ved reduksjon av 
arbeidsevnen ned til 30 prosent. Etter annet ledd 
skal beregningsgrunnlaget ved beregningen av 
den delen av nedsettelsen av arbeidsevnen som 
skyldes yrkesskade eller yrkessykdom, ikke settes 
lavere enn antatt årlig arbeidsinntekt på skadetids
punktet, justert i samsvar med endringer i grunn
beløpet fram til søknadstidspunktet. Dersom den 
delen av nedsettelsen av arbeidsevnen som ikke 
skyldes yrkesskade eller yrkessykdom er under 30 
prosent, beregnes hele ytelsen etter særreglene. 

Til §§ 12-5, 12-11 -12-14, 12-17 og 12-18 

Gjennom forslaget i denne proposisjonen om opp
heving av folketrygdytelsene rehabiliteringspen
ger, attføringsstønad og tidsbegrenset uføre
stønad, og innføring av den nye ytelsen arbeids
avklaringspenger, oppheves de gjeldende 
bestemmelsene om tidsbegrenset uførestønad i 
kapittel 12. 

Til § 12-5 

Attføringsopplegg og attføringstiltak erstattes av 
arbeidsrettede tiltak. 

Til § 13-2 annet ledd 

Rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbe
grenset uførestønad erstattes med arbeidsavkla
ringspenger. 

Til § 13-11 

Attføringstiltak erstattes av arbeidsrettede tiltak. 

Til § 14-6 tredje ledd 

Bestemmelsen regulerer opptjening av rett til for
eldrepenger. Arbeidsavklaringspenger tas inn i 
oppramsingen av trygdeytelser som likestilles 
med yrkesaktivitet i forhold til opptjening av rett til 
foreldrepenger. 

Til § 15-9 tredje ledd 

Bestemmelsen regulerer forholdet mellom over
gangsstønad og arbeidsinntekt. De tre ytelsene 
som oppheves erstattes med den nye slik at 
arbeidsavklaringspenger etter kapittel 11 likestil
les med arbeidsinntekt. 

Til § 16-8 tredje ledd 

Bestemmelsen regulerer forholdet mellom ytelser 
til tidligere familiepleier og arbeidsinntekt. De tre 
ytelsene som oppheves erstattes med den nye slik 

at arbeidsavklaringspenger etter kapittel 11 like
stilles med arbeidsinntekt. 

Til § 17-3 første ledd bokstav b  

Bestemmelsen regulerer kravet om forutgående 
medlemskap for å få ytelser til gjenlevende ekte
felle. Tidsbegrenset uførestønad tas bort som følge 
av at ytelsen oppheves og at denne regelen ikke 
videreføres for arbeidsavklaringspenger. 

Til § 17-8 fjerde ledd 

Bestemmelsen regulerer forholdet mellom ytelser 
til etterlatte og arbeidsinntekt.  De tre ytelsene 
som oppheves erstattes med den nye slik at 
arbeidsavklaringspenger etter kapittel 11 likestil
les med arbeidsinntekt. 

Til § 18-2 første ledd bokstav b 

Bestemmelsen regulerer kravet om forutgående 
medlemskap for å få barnepensjon. Tidsbegrenset 
uførestønad tas bort som følge av at ytelsen opphe
ves. 

Til § 18-7 annet ledd 

Bestemmelsen regulerer bortfall av barnepensjon 
som følge av rett til visse andre folketrygdytelser. 
Tidsbegrenset uførestønad tas bort som følge av at 
ytelsen oppheves. 

Til innholdsfortegnelsen til kapittel 21 strekpunkt 14 

I innholdsfortegnelsen til kapittel 21 oppheves 14. 
strekpunkt fordi det viser til en bestemmelse som 
er opphevd. 

Til § 21-8 første ledd 

Yrkesrettet attføring erstattes av arbeidsrettede til
tak. 

Til § 21-10 tredje ledd 

Bestemmelsen regulerer saksbehandlingstid og 
underretning om vedtak. Hjemmelen til å gi for
skrift om at en ikke trenger å gi underretning om 
vedtak ved stans av ytelse, utvides til å omfatte 
arbeidsavklaringspenger og tilleggsytelser etter 
kapittel 11. 

Til § 22-8 første ledd 

Bestemmelsen regulerer fradrag ved etterbetaling 
av pensjon og lignende. De tre ytelsene som opp
heves erstattes med den nye slik at etterbetaling av 
arbeidsavklaringspenger reduseres med et beløp 
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som svarer til det tillegget forsørgeren har fått 
utbetalt for samme tidsrom. 

Til § 22-10 annet og sjuende ledd første punktum 

Bestemmelsen regulerer utbetalingsterminer. De 
tre ytelsene som oppheves erstattes med den nye 
slik at arbeidsavklaringspenger og tilleggstønader 
etter kapittel 11 gis per dag og vanligvis utbetales 
etterskottsvis hver fjortende dag. 

Til § 22-10 fjerde ledd 

Bestemmelsen regulerer utbetalingsterminer. Att
føringsstønad erstattes med tilleggsstønader og 
kan dermed utbetales enten som engangsbeløp, 
eller som løpende ytelser. 

Til § 22-10 sjuende ledd annet punktum 

Attføringsytelser erstattes av arbeidsavklarings
penger og tilleggstønader. 

Til § 22-12 tredje ledd 

Bestemmelsen regulerer tidspunkt for utbetaling 
når rett til en ytelse oppstår eller oppheves. De tre 
ytelsene som oppheves erstattes med den nye slik 
at uførepensjon ikke utbetales for perioder hvor 
personen har mottatt arbeidsavklaringspenger. 

Til § 22-16 annet ledd bokstav d 

Bestemmelsen regulerer tilbakebetaling når inn
tektsavhengige ytelser er utbetalt med for stort 
beløp. Tidsbegrenset uførestønad tas ut som følge 
av at denne ytelsen oppheves. 

Til § 23-3 nr. 1 bokstav e 

Bestemmelsen regulerer fastsettelse av trygdeav
gift. Tidsbegrenset uførestønad tas ut som følge av 
at denne ytelsen oppheves. 

Til § 23-3 annet ledd nr. 1 og 2 

Bestemmelsen regulerer fastsettelse av trygdeav
gift.  De tre ytelsene som oppheves erstattes med 
den nye slik at det fastsettes mellomsats av 
arbeidsavklaringspenger. Tegnsettingen er rettet 
opp slik at det med unntak av siste punkt i oppreg
ningen brukes komma etter hvert punkt som ikke 
utgjør en egen setning. 

Til § 25-7 

Bestemmelsen regulerer utelukkelse fra å utstede 
legeerklæringer. Medisinsk rehabilitering, attfø
ring, tidsbegrenset uførestønad eller uførepensjon 

erstattes med arbeidsrettede tiltak, medisinsk 
rehabilitering eller uførepensjon. 

9.2	 Til endringen i lov 16. juni 2006 
nr. 20 om arbeids- og velferds
forvaltningen 

Til § 14a 

Det vises til avsnitt 5.1 og 5.2. I første ledd første og 
annet punktum angis målgruppen for behovs- og 
arbeidsevnevurderingene. Det dreier seg i prinsip
pet om den samme typen vurderinger, men beteg
nelsen arbeidsevnevurderinger er brukt for å skille 
ut den delen av målgruppen som skal få en mer 
omfattende vurdering av sitt bistandsbehov. I første 
ledd tredje punktum slås det fast at personer i mål
gruppen skal få en skriftlig vurdering av sine 
muligheter for å komme i arbeid, hva slags arbeid 
som skal være målet, behovet for bistand for å 
komme i arbeid, om og eventuelt hvor mye 
arbeidsevnen er nedsatt og hvilken type bistand 
som kan være aktuell for brukeren. Etter annet 
ledd kan vedtaket påklages til nærmeste overord
nede organ eller til det organ som Arbeids- og vel
ferdsdirektoratet bestemmer. Etter tredje ledd før
ste punktum har brukere som har fått fastslått at de 
har et bistandsbehov rett til å delta i utarbeidelsen 
av en konkret plan for hvordan de skal komme i 
arbeid (aktivitetsplan). I henhold til tredje ledd 
annet punktum skal det likevel ikke utarbeides 
aktivitetsplaner for personer som har rett til kvalifi
seringsprogram etter sosialtjenesteloven kapittel 
5A. Ansvaret for å gjennomføre vurderingene og å 
utarbeide aktivitetsplanene er i henhold til fjerde 
ledd første punktum lagt til Arbeids- og velferdseta
ten. I fjerde ledd annet punktum presiseres det at 
når brukeren samtidig har krav på en individuell 
plan etter § 15 skal arbeids- og velferdsforvaltnin
gen legge til rette for at aktivitetsplanen og den 
individuelle planen så langt som mulig blir samord
net. Departementet kan i henhold til femte ledd gi 
forskrift om innholdet i arbeidsevnevurderingen. 

9.3	 Til endringene i lov 13. desember 
1946 nr. 21 om lov om krigspensjo
nering for militærpersoner 

Til § 18 nr. 1 tredje ledd 

Rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbe
grenset uførestønad erstattes av arbeidsavkla
ringspenger. 
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Til § 18 nr.1 sjette ledd 

Rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbe
grenset uførestønad erstattes av arbeidsavkla
ringspenger. 

Til § 24 nr. 1 annet ledd 

Attføring erstattes av arbeidsrettede tiltak. 

9.4	 Til endringene i lov 13. desember 
1946 nr. 22 om lov om krigspensjo
nering for hjemmestyrkepersonell 
og sivilpersoner 

Til § 23 nr. 1 tredje ledd 

Rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbe
grenset uførestønad erstattes av arbeidsavkla
ringspenger. 

Til § 23 nr. 1 sjette ledd 

Rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbe
grenset uførestønad erstattes av arbeidsavkla
ringspenger. 

Til § 33 annet ledd 

Attføring erstattes av arbeidsrettede tiltak. 

9.5	 Til endringene i lov 3. desember 
1948 nr. 7 om pensjonstrygd for 
sjømenn (sjømannspensjonstrygd
loven) 

Til § 4 nr. 3 

Rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbe
grenset uførestønad erstattes av arbeidsavkla
ringspenger. 

Til § 5 nr. 2 

Rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbe
grenset uførestønad erstattes av arbeidsavkla
ringspenger. 

Til § 16 nr. 1 e) 

Rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbe
grenset uførestønad erstattes av arbeidsavkla
ringspenger. 

Til § 28 nr. 2 

Rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbe
grenset uførestønad erstattes av arbeidsavkla
ringspenger. 

Til § 29 nr. 2 

Rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbe
grenset uførestønad erstattes av arbeidsavkla
ringspenger. 

9.6	 Til endringene i lov 28. juli 1949 
nr. 26 om Statens Pensjonskasse 

Til § 28 sjette ledd 

Tidsbegrenset uførestønad tas ut av bestemmel
sen som følge av at denne ytelsen  oppheves. 

Til § 28a 

Tidsbegrenset uførestønad tas ut av bestemmel
sen som følge av at denne ytelsen oppheves. 

9.7	 Til endringene i lov 26. juni 1953 
nr. 11 om pensjonsordning for 
apotekvirksomhet mv. 

Til § 10 sjette ledd 

Tidsbegrenset uførestønad tas ut av bestemmel
sen som følge av at denne ytelsen oppheves. 

Til § 11 sjuende ledd 

Tidsbegrenset uførestønad tas ut av bestemmel
sen som følge av at denne ytelsen oppheves. 

9.8	 Til endringen i lov 28. juni 1957 
nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere 
(fiskerpensjonsloven) 

Til § 8 annet ledd første punktum 

Rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbe
grenset uførestønad erstattes av arbeidsavkla
ringspenger. 

9.9	 Til endringene i lov 6. juli 1957 
nr. 26 om samordning av pensjons- 
og trygdeytelser (samordnings
loven) 

Til § 19 annet ledd 

Rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbe
grenset uførestønad erstattes av arbeidsavkla
ringspenger. 
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Til § 20 tredje ledd 

Rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbe
grenset uførestønad erstattes av arbeidsavkla
ringspenger. 

Til § 21 tredje ledd 

Rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbe
grenset uførestønad erstattes av arbeidsavkla
ringspenger. 

Til § 23 nr.1 annet ledd 

Rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbe
grenset uførestønad erstattes av arbeidsavkla
ringspenger. 

9.10 Til endringene i lov 12. desember 
1958 nr. 10 om yrkesskadetrygd 
(yrkesskadetrygdloven) 

Til § 11 nr. 4 første ledd 

Rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbe
grenset uførestønad erstattes av arbeidsavkla
ringspenger. 

Til § 11 nr. 4 annet ledd 

Rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbe
grenset uførestønad erstattes av arbeidsavkla
ringspenger. 

Til § 12 nr. 3 fjerde ledd 

Rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbe
grenset uførestønad erstattes av arbeidsavkla
ringspenger. 

Til § 19 nr. 1 tredje ledd 

Rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbe
grenset uførestønad erstattes av arbeidsavkla
ringspenger. 

Til § 38 nr. 1 annet ledd 

Attføring erstattes av arbeidsrettede tiltak. 

9.11 Til endringen i lov 23. desember 
1988 nr. 110 om statstilskott til 
ordninger for avtalefestet pensjon 

Til § 2 bokstav f 

Rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbe
grenset uførestønad erstattes av arbeidsavkla
ringspenger. 

9.12 Til endringen i lov 13. desember 
1991 nr. 81 om sosiale tjenester mv. 
(sosialtjenesteloven) 

Til § 5A-10 første ledd 

Rehabiliteringspenger i oppregningen av ytelser 
skyldes en inkurie og tas ut. 

9.13 Til endringene i lov 26. mars 1999 
nr. 14 om skatt av formue og inn
tekt (skatteloven) 

Til § 5-42 bokstav b 

Rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbe
grenset uførestønad erstattes av arbeidsavkla
ringspenger. 

Til § 5-43 første ledd bokstav d nr. 5 

Attføringsstønad etter § 11-8 erstattes med tilleggs
stønader etter § 11-12. 

Til § 6-32 første ledd bokstav a annet punktum 

Rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbe
grenset uførestønad erstattes av arbeidsavkla
ringspenger. 

Til § 6-81 annet ledd 

Rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbe
grenset uførestønad erstattes av arbeidsavkla
ringspenger. Dette medfører at personer som etter 
dagens regler mottar tidsbegrenset uførestønad, 
og som etter forslaget i stedet vil motta arbeidsav
klaringspenger, ikke lenger vil ha rett til særfra
drag for uførhet mv. Det vises til omtale i avsnitt 
6.2. 

Til § 6-81 tredje ledd 

Rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbe
grenset uførestønad erstattes av arbeidsavkla
ringspenger. Dette medfører at personer som etter 
dagens regler mottar tidsbegrenset uførestønad, 
og som etter forslaget i stedet vil motta arbeidsav
klaringspenger, ikke lenger vil ha rett til særfra
drag for uførhet mv. Det vises til omtale i avsnitt 
6.2. 

Til § 12-2 bokstav c 

Rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbe
grenset erstattes av arbeidsavklaringspenger. 
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Til § 17-1 første ledd bokstav a 

Tidsbegrenset uførestønad tas ut av bestemmel
sen som følge av at denne ytelsen blir erstattet med 
arbeidsavklaringspenger. 

9.14 Til endringene i lov 24. mars 2000 
nr. 16 om foretakspensjon 
(foretakspensjonsloven) 

Til § 6-1 annet ledd: 

Bestemmelsen angir at uførepensjon fra tjeneste
pensjonsordningen begynner å løpe 12 måneder 
etter at inntektsevnen ble redusert, dvs. det tids
punktet da uførheten inntrådte. Det vises til nær
mere omtale av bestemmelsen i kap. 6.4.4. 

Til § 6-4 nytt annet ledd: 

Bestemmelsen gir hjemmel til å fastsette nærmere 
regler i forskrift om at det skal gjøres fradrag i ufø
repensjon fra pensjonsordningen ved utbetaling av 
arbeidsavklaringspenger fra folketrygden. Det kan 
også gis nærmere regler om beregning av slike fra
drag. Det vises til nærmere omtale av bestemmel
sen i kap. 6.4.4. De midler som ikke kommer til 
utbetaling som følge av at det eventuelt gjøres fra
drag i uførepensjonen ved utbetaling av arbeidsav
klaringspenger, skal overføres til premiefondet, jf. 
foretakspensjonsloven § 10-2 bokstav d. 

9.15 Til endringen i lov 4. juli 2003 nr. 80 
om introduksjonsordning og 
norskopplæring for nyankomne 
innvandrere (introduksjonsloven) 

Til § 12 første ledd 

Rehabiliteringspenger, attføringspenger erstattes 
av arbeidsavklaringspenger. Dette innebærer at 
hjemmelen for samordning utvides til å gjelde alle 
mottakere av arbeidsavklaringspenger. 

Vi HARALD, Norges Konge,


9.16 Til endringen i lov 10. desember 
2004 nr. 76 om arbeidsmarkeds
tjenester (arbeidsmarkedsloven) 

Til § 11 

Denne bestemmelsen oppheves som følge av at 
den nå ivaretas i arbeids- og velferdsforvaltningslo
ven § 14 a. 

9.17 Til endringen i lov 10. juni 2005 
nr. 44 om lov om forsikringsselska
per, pensjonsforetak og deres virk
somhet mv. (forsikringsloven) 

Til § 11-8 annet ledd 

Rehabiliteringspenger, attføringspenger og uføre
ytelser erstattes av arbeidsavklaringspenger og 
uførepensjon. 

9.18 Til endringene i lov 17. juni 2005 
nr. 62 om lov om arbeidsmiljø, 
arbeidstid og stillingsvern mv. 
(arbeidsmiljøloven) 

Til § 1-6 første ledd bokstav f 

I attføringsøyemed erstattes av arbeidsrettede til
tak. 

Til § 4-6 første ledd 

Attføring erstattes av arbeidsrettede tiltak. 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet 

t i l r å r :  

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte 
andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeids
evnevurderinger og aktivitetsplaner). 

s t a d f e s t e r :  

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover 
(arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner) i samsvar med et vedlagt forslag. 
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Forslag 


til lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover 

(arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og 


aktivitetsplaner) 


I 

I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folke
trygdloven) gjøres følgende endringer: 

§ 2-6 annet ledd første punktum skal lyde: 
Ved yrkesskade (kapittel 13) har et medlem 

som nevnt i første ledd rett til stønad ved helsetje
nester etter kapittel 5, sykepenger etter kapittel 
8,arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader etter 
kapittel 11 eller uførepensjon etter kapittel 12. 

§ 2-9 første ledd bokstav b skal lyde: 
b) stønad og pensjon etter kapitlene 4 (arbeids

løshet), 6 (grunnstønad og hjelpestønad), 7 (grav
ferd), 11  (arbeidsavklaringspenger og tilleggsstøna
der), 12 (uførepensjon), 15 (enslig mor eller far), 16 
(tidligere familiepleier), 17 (gjenlevende ekte
felle), 18 (barnepensjon) og 19 (alderspensjon), 
eller 

§ 3-15 annet ledd bokstav b skal lyde: 
b) overgangsstønad etter folketrygdloven § 15-7, 

§ 16-7 og § 17-6. 

§ 3-25 første ledd skal lyde: 
Til en person som mottar uførepensjon eller 

alderspensjon, ytes det et barnetillegg for hvert 
barn vedkommende forsørger. 

§ 3-26 tredje ledd bokstav e skal lyde: 
e) ytelser fra folketrygden i form av dagpenger 

under arbeidsløshet etter kapittel 4, sykepenger 
etter kapittel 8, stønad ved barns og andre nære 
pårørendes sykdom etter kapittel 9, arbeidsavkla
ringspenger etter kapittel 11 og svangerskapspen
ger og foreldrepenger etter kapittel 14 

§ 4-24 annet ledd skal lyde: 
Retten til dagpenger faller bort når medlemmet 

velger å motta følgende fulle ytelser: 

a) sykepenger etter lovens kapittel 8, 
b) arbeidsavklaringspenger etter lovens kapittel 11, 
c) uførepensjon etter lovens kapittel 12, 
d) foreldrepenger eller svangerskapspenger etter 

lovens kapittel 14, 
e) alderspensjon etter lovens kapittel 19, 
f) stønad under arbeidsløshet fra Garantikassen 

for fiskere. 

§ 4-25 første ledd skal lyde: 
For medlem som har følgende reduserte ytel

ser fra folketrygden, reduseres dagpengene: 
a) sykepenger etter lovens kapittel 8, 
b) arbeidsavklaringspenger etter lovens kapittel 11, 
c) 	 uførepensjon etter lovens kapittel 12, når denne 

er gitt med virkningstidspunkt i inneværende år 
eller innenfor de to siste kalenderår før dagpen
ger tilstås, 

d) foreldrepenger eller svangerskapspenger etter 
lovens kapittel 14, 

e) alderspensjon etter lovens kapittel 19. 

§ 8-4 tredje ledd bokstav c skal lyde: 
c) når vedkommende deltar på et arbeidsrettet 

tiltak, 

§ 8-6 fjerde ledd skal lyde: 
Dersom bedriftsinterne tiltak ikke fører frem, 

skal det så tidlig som mulig vurderes om arbeidsret
tede tiltak bør prøves. 

§ 8-7 åttende ledd skal lyde: 
Arbeids- og velferdsetaten skal så tidlig som 

mulig vurdere om arbeidsrettede tiltak skal prøves 
dersom dokumenterte bedriftsinterne tiltak ikke 
fører frem, eller medlemmet ikke har et arbeidsfor
hold. Senest når arbeidsuførheten har vart seks 
måneder, skal Arbeids- og velferdsetaten avholde 
et dialogmøte mellom den sykmeldte arbeidstaker 
og arbeidsgiver, unntatt når et slikt møte antas å 
være åpenbart unødvendig. Lege eller annet helse
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personell skal delta hvis det er hensiktsmessig. 
Senest ved utløpet av sykepengeperioden skal det 
igjen vurderes om arbeidsrettede tiltak skal prøves. 

§ 8-8 annet ledd skal lyde: 
Retten til sykepenger faller bort dersom med

lemmet uten rimelig grunn nekter å gi opplysnin
ger eller medvirke til utredning, eller uten rimelig 
grunn nekter å ta imot tilbud om behandling, reha
bilitering, tilrettelegging av arbeid og arbeidsut
prøving eller arbeidsrettede tiltak, se også § 21-8. 

§ 8-21 fjerde ledd første punktum skal lyde: 
Forsikringen dekker arbeidsgiverens utgifter 

til sykepenger med feriepenger ved fravær utover 
tre kalenderdager i hvert tilfelle. 

§ 8-48 Forholdet mellom sykepenger og andre fol
ketrygdytelser 

§ 8-48 skal lyde: 
Bestemmelser om forholdet mellom sykepen

ger på den ene siden og dagpenger under arbeids
løshet, uførepensjon, alderspensjon og avtalefestet 
pensjon på den andre siden står i §§ 8-49 til 8-52. 

Den som samtidig fyller vilkårene for sykepen
ger og for arbeidsavklaringspenger, har rett til den 
høyeste av ytelsene, jf. § 11-23. 

§ 8-50 skal lyde: 

§ 8-50. Medlemmer med uførepensjon 
Det ytes ikke sykepenger til et medlem som 

mottar hel uførepensjon eller foreløpig uførepen
sjon etter kapittel 12. 

Til et medlem som mottar gradert uførepensjon 
eller foreløpig uførepensjon, ytes det sykepenger 
etter bestemmelsene i kapitlet her ut fra den 
arbeidsinntekt som medlemmet har i tillegg til ytel
sen. 

§ 8-55 bokstav c skal lyde: 
c) Ved tilbakefall ytes det sykepenger som 

minst svarer til uførepensjon ved yrkesskade, til en 
person som mottar eller har mottatt slike ytelser, 
se § 12-18. 

Overskriften til kapittel 10 skal lyde: 
Kapittel 10. Stønad for å kompensere for utgifter 

til bedring av arbeidsevnen og funksjonsevnen i dag
liglivet 

Etter kapitteloverskriften i kapittel 10 skal ny inn
holdsfortegnelse lyde: 

Bestemmelser om 
- formål står i § 10-1 
- generelle vilkår står i §§ 10-2 til 10-4 
- stønad til bedring av funksjonsevnen står i §§ 

10-5 til 10-7 
- forholdet til annen lovgivning står i § 10-8 

§ 10-1 skal lyde: 
Formålet med ytelser etter dette kapitlet er å 

kompensere for bestemte utgifter til bedring av 
arbeidsevnen og funksjonsevnen i dagliglivet for 
medlemmer som har sykdom, skade eller lyte. 

§ 10-3 annet og tredje ledd oppheves. 
Nåværende fjerde ledd blir nytt annet ledd. 
§ 10-4 første og annet ledd oppheves. 
Nåværende tredje ledd blir nytt første ledd. 
§ 10-5 fjerde ledd skal lyde: 
Det ytes ikke stønad etter denne paragrafen til 

en person som mottar alderspensjon, uførepensjon, 
eller avtalefestet pensjon som det godskrives pen
sjonspoeng for, se § 3-19 sjette ledd. Til en person 
som mottar uførepensjon, kan det likevel ytes stø
nad dersom det er sannsynlig at stønaden vil føre 
til at uførepensjonen faller bort eller blir redusert. 

§ 10-7 fjerde og femte ledd oppheves og nåvæ
rende sjette ledd blir nytt fjerde ledd. 

§§ 10-8 til 10-16 oppheves. 
Nåværende § 10-17 blir ny § 10-8. 
§ 10-18 oppheves. 

Kapittel 11 skal lyde: 
Kapittel 11. Arbeidsavklaringspenger og til

leggsstønader 
Bestemmelser om 
- formål står i § 11-1 
- generelle vilkår står i §§ 11-2 til 11-6 
- meldeplikt står i § 11-7 
- aktivitet og fravær fra fastsatt aktivitet står i §§ 

11-8 og 11-9 
- varighet og oppfølging står i §§ 11-10 og 11-11 
- tilleggsstønader står i § 11-12 
- arbeidsavklaringspenger står i §§ 11-13 til 11

19 samt i §§ 11-21 og 11-22 
- nytt krav om arbeidsavklaringspenger og til

leggsstønader står i § 11-20 
- forholdet til andre ytelser står i §§ 11-23 til 11

25 
- arbeidsavklaringspenger ved yrkesskade står 

i § 11-26 

§ 11-1 Formål 
Formålet med arbeidsavklaringspenger er å 

sikre inntekt for medlemmer mens de får aktiv 
behandling, deltar på et arbeidsrettet tiltak eller får 
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annen oppfølging med sikte på å skaffe seg eller 
beholde arbeid. 

Formålet med tilleggsstønader er å kompen
sere for bestemte utgifter som medlemmer har i 
forbindelse med gjennomføringen av et arbeidsret
tet tiltak. 

§ 11-2 Forutgående medlemskap 
Det er et vilkår for rett til ytelser etter dette 

kapitlet at vedkommende 
a) har vært medlem i trygden i minst tre år 

umiddelbart før han eller hun setter fram krav om 
en ytelse, eller 

b) har vært medlem i trygden i minst ett år 
umiddelbart før han eller hun setter fram krav om 
en ytelse, og i denne tiden har vært fysisk og psy
kisk i stand til å utføre et ordinært inntektsgivende 
arbeid 

Departementet kan i forskrift fastsette nær
mere regler om når vilkåret om forutgående med
lemskap kan fravikes. 

Vilkårene i første ledd gjelder ikke for en flykt
ning (§ 1-7) som er medlem i trygden. 

§ 11-3 Opphold i Norge 
Det er et vilkår for rett til ytelser etter dette 

kapitlet at medlemmet oppholder seg i Norge. 
Ytelser kan likevel gis til et medlem som i hen-

hold til sin aktivitetsplan, jf. arbeids- og velferdsfor
valtningsloven § 14 a, får medisinsk behandling 
eller deltar på et arbeidsrettet tiltak i utlandet. 

Et medlem kan også få ytelser etter dette kapit
let i en begrenset periode under opphold i utlandet 
dersom det kan godtgjøres at utenlandsoppholdet 
er forenelig med gjennomføringen av den fastsatte 
aktiviteten, og ikke hindrer Arbeids- og velferdse
tatens oppfølging og kontroll. 

§ 11-4 Alder 
Det er et vilkår for rett til tilleggsstønader etter 

§ 11-12 at medlemmet er mellom 16 og 67 år. 
Det er et vilkår for rett til arbeidsavklaringspen

ger etter § 11-13 at medlemmet er mellom 18 og 67 
år. 

§ 11-5 Nedsatt arbeidsevne 
Det er et vilkår for rett til ytelser etter dette 

kapitlet at medlemmet på grunn av sykdom, skade 
eller lyte har fått arbeidsevnen nedsatt i en slik 
grad at vedkommende hindres i å beholde eller 
skaffe seg inntektsgivende arbeid. 

Når det vurderes om arbeidsevnen er nedsatt i 
en slik grad at vedkommende hindres i å beholde 
eller skaffe seg inntektsgivende arbeid, skal det 

blant annet legges vekt på helse, alder, evner, 
utdanning, yrkesbakgrunn, interesser, ønsker, 
muligheter for å gå tilbake til nåværende arbeidsgi
ver, arbeidsmuligheter på hjemstedet og arbeids
muligheter på andre steder der det er rimelig at 
vedkommende tar arbeid. 

§ 11-6 Behov for bistand til å skaffe seg eller beholde 
arbeid 

Det er et vilkår for rett til ytelser etter dette 
kapitlet at medlemmet 
a) har behov for aktiv behandling, eller 
b) har behov for arbeidsrettet tiltak, eller 
c) etter å ha prøvd tiltak etter bokstavene a eller b 

fortsatt anses å ha en viss mulighet for å kom
me i arbeid, og får oppfølging fra Arbeids- og 
velferdsetaten for å bli i stand til å skaffe seg el
ler beholde arbeid som han eller hun kan utfø
re. 

§ 11-7 Meldeplikt 
For å ha rett til ytelser etter dette kapitlet må 

medlemmet melde seg til Arbeids- og velferdseta
ten hver fjortende dag (meldeperioden) og gi opp
lysninger som har betydning for retten til ytelsene. 
Melding skal gis ved bruk av meldekort, ved opp
møte eller på annen måte som Arbeids- og velferds
etaten bestemmer. 

Dersom medlemmet uten rimelig grunn unnla
ter å melde seg på fastsatt dag, faller retten til ytel
ser etter dette kapitlet bort fra og med den dagen 
medlemmet skulle ha meldt seg og inntil han eller 
hun melder seg på nytt. Hvis medlemmet har hatt 
rimelig grunn til å unnlate å melde seg, skal ytel
sene etterbetales. 

Dersom det vil være unødig tyngende for med
lemmet å overholde meldeplikten, kan Arbeids- og 
velferdsetaten helt eller delvis frita medlemmet fra 
meldeplikten. 

Arbeids- og velferdsetaten skal av eget tiltak 
vurdere om det skal gis fritak fra meldeplikten. Fri
tak fra meldeplikt unntar ikke medlemmet fra den 
alminnelige opplysningsplikten etter folketrygdlo
ven § 21-3. 

Departementet kan i forskrift fastsette nær
mere regler om innholdet i meldeplikten. 

§ 11-8 Aktivitet med sikte på å komme i arbeid 
Det er et vilkår for rett til ytelser etter dette 

kapitlet at medlemmet bidrar aktivt i prosessen 
med å komme i arbeid. Kravene til egenaktivitet 
skal tilpasses den enkeltes funksjonsnivå og fast
settes ved innvilgelsen av ytelsen. 
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§ 11-9 Fravær fra fastsatt aktivitet 
Ved fravær fra fastsatt aktivitet, jf. § 11-8, faller 

arbeidsavklaringspengene og tilleggsstønadene 
bort inntil vilkårene for å motta ytelsene igjen er 
oppfylt. 

Fravær på inntil én dag per meldeperiode, og 
fravær som skyldes sterke velferdsgrunner, skal 
ikke føre til reduksjon av ytelsene. Fravær som 
skyldes sterke velferdsgrunner, må dokumente
res. 

Fravær som skyldes sykdom eller skade, skal 
ikke føre til reduksjon av ytelsene. Arbeids- og vel
ferdsetaten kan kreve at fravær som skyldes syk
dom, dokumenteres med legeerklæring eller 
erklæring fra annen sakkyndig som Arbeids- og 
velferdsetaten godkjenner. 

Departementet kan i forskrift fastsette nær
mere regler om hva som anses som fravær fra fast
satt aktivitet, og konsekvenser av slike fravær. 

§ 11-10 Varighet 
Ytelser etter dette kapitlet gis så lenge det er 

påkrevd for at medlemmet skal kunne gjennom
føre fastsatt aktivitet med sikte på å komme i 
arbeid, jf. § 11-8, men likevel ikke lenger enn fire år. 
Stønadsperioden kan i særlige tilfeller forlenges. 

Arbeidsavklaringspenger kan også gis i inntil 
tre måneder etter at medlemmet er satt i stand til å 
skaffe seg arbeid som han eller hun kan utføre, jf. 
§ 11-14. 

Departementet kan i forskrift fastsette nær
mere regler om varigheten og kan herunder 
bestemme i hvilke tilfeller stønadsperioden kan 
forlenges utover fire år. 

§ 11-11 Oppfølging 
Mottakere av arbeidsavklaringspenger skal få 

jevnlig oppfølging fra Arbeids- og velferdsetaten. 
Det skal i forbindelse med innvilgelse av ytel

ser etter dette kapitlet avtales individuelle oppføl
gingstidspunkter, der Arbeids- og velferdsetaten 
sammen med medlemmet skal vurdere om vilkå
rene for rett til ytelse fortsatt er oppfylt, og om 
medlemmet har den ønskede fremdriften mot 
målet om å komme i arbeid. 

Departementet kan i forskrift fastsette nær
mere regler om oppfølgingen. 

§ 11-12 Tilleggsstønader 
Til medlem som gjennomfører et arbeidsrettet 

tiltak, kan det ytes tilleggsstønad etter fast sats til 
dekning av dokumenterte utgifter til bøker og 
undervisningsmateriell. 

Medlem som gjennomfører et arbeidsrettet til
tak og som ikke har ordinær lønn gjennom tiltaks
deltakelsen og ikke mottar sykepenger etter 
lovens kapittel 8, kan gis tilleggsstønad til dekning 
av 
a) utgifter til daglige reiser i forbindelse med ut

redning eller gjennomføring av et arbeidsrettet 
tiltak, 

b) utgifter til hjemreiser under gjennomføring av 
et arbeidsrettet tiltak, 

c) nødvendige utgifter til flytting fra hjemstedet i 
forbindelse med et arbeidsrettet tiltak eller i 
forbindelse med arbeid etter at tiltaket er gjen
nomført, 

d) nødvendige utgifter til barnetilsyn i forbindelse 
med utredning eller gjennomføring av et ar
beidsrettet tiltak, 

e) nødvendige ekstrautgifter til bolig i forbindelse 
med utredning eller gjennomføring av et ar
beidsrettet tiltak. 
Til et medlem som på grunn av sykdom eller 

skade midlertidig ikke kan reise på vanlig måte til 
og fra arbeids- eller undervisningsstedet, kan det i 
stedet for arbeidsavklaringspenger etter § 11-13 
gis tilleggsstønad til dekning av nødvendige ekstra 
transportutgifter til daglige reiser. Stønaden 
begrenses til det beløpet som medlemmet ville ha 
fått utbetalt i arbeidsavklaringspenger for samme 
tidsrom. 

Departementet kan i forskrift fastsette nær
mere regler om tilleggsstønadene. 

§ 11-13 Arbeidsavklaringspenger 
Arbeidsavklaringspenger gis til medlem som 

har fått sin arbeidsevne, nedsatt, (jf. § 11-5) med 
minst halvparten, og som fyller minst ett av vil
kårene i § 11-6. 

Det kan også gis arbeidsavklaringspenger 
a) i ventetid under utarbeidelse av aktivitetspla

nen, jf. arbeids- og velferdsforvaltningsloven 
§ 14 a, 

b) i ventetid før aktiv behandling eller et arbeids
rettet tiltak starter, 

c) i inntil fire måneder når medlemmet som følge 
av sykdom skal vurderes for uførepensjon. Der
som krav om uførepensjon ikke er behandlet 
innen den fastsatte vedtaksperioden, kan perio
den forlenges i inntil fire nye måneder. Årsaken 
til at kravet ikke er behandlet, må dokumente
res i saken. 
Arbeidsavklaringspenger kan også gis til med

lem som tidligere har mottatt arbeidsavklarings
penger, og som igjen blir arbeidsufør som følge av 
en annen sykdom innen seks måneder mens ved
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kommende er i arbeid uten å ha opparbeidet ny rett 
til sykepenger etter kapittel 8. Arbeidsavklarings
penger kan videre gis til medlem som tidligere har 
mottatt arbeidsavklaringspenger, og som igjen blir 
arbeidsufør som følge av samme sykdom innen ett 
år selv om nedsettelsen av arbeidsevnen antas å 
være rent forbigående. Arbeidsavklaringspenger 
kan dessuten gis til studenter som har behov for 
aktiv behandling for å kunne gjenoppta studiene. 

Arbeidsavklaringspenger kan tidligst gis fra det 
tidspunktet da kravet om ytelsen ble satt fram. 

Det gis ikke arbeidsavklaringspenger i arbeids
giverperioden for sykepenger, jf. § 8-19. 

Departementet kan i forskrift fastsette nær
mere regler om når det kan gis arbeidsavklarings
penger. 

§ 11-14 Arbeidsavklaringspenger i ventetid på arbeid 
Det kan gis arbeidsavklaringspenger i tre 

måneder etter at medlemmet er satt i stand til å 
skaffe seg arbeid som han eller hun kan utføre før 
vedkommende har fått tilbud om eller har fått 
arbeid, når vedkommende er registrert som reell 
arbeidssøker hos Arbeids- og velferdsetaten og 
overholder meldeplikten. Som reell arbeidssøker 
regnes den som er arbeidsfør og villig til å ta 
ethvert arbeid som han eller hun kan utføre,og 
som er lønnet etter tariff eller sedvane hvor som 
helst i Norge uavhengig av om det er på heltid eller 
deltid og til å delta på arbeidsmarkedstiltak. 

Retten til arbeidsavklaringspenger i ventetid på 
arbeid faller bort i fire uker dersom medlemmet 
a) uten rimelig grunn nekter å ta tilbudt arbeid 

som han eller hun kan utføre, eller å delta på et 
arbeidsrettet tiltak, eller 

b) uten rimelig grunn nekter eller unnlater å møte 
til konferanse med Arbeids- og velferdsetaten 
etter innkalling. 
Tidsbegrenset bortfall av arbeidsavklarings

penger i ventetid på arbeid kan bare fastsettes på 
grunnlag av forhold som ikke ligger lenger tilbake 
i tid enn tre måneder. Bortfallsperioden regnes fra 
siste stønadsdag, jf. § 11-17. 

Medlemmet må være registrert som arbeids
søker hos Arbeids- og velferdsetaten, overholde 
meldeplikten og fylle vilkårene for rett til arbeids
avklaringspenger i ventetid på arbeid i bortfalls
perioden. 

Departementet kan i forskrift fastsette nær
mere regler om arbeidsavklaringspenger i ventetid 
på arbeid. 

§ 11-15 Grunnlaget for beregning av arbeidsavkla
ringspenger 

Grunnlaget for beregning av arbeidsavkla
ringspenger fastsettes ut fra medlemmets pen
sjonsgivende inntekt, jf. § 3-15, i året før arbeidsev
nen, (jf. § 11-5), ble nedsatt med minst halvparten. 
Grunnlaget for beregning av arbeidsavklarings
penger skal likevel fastsettes ut fra gjennomsnittet 
av den pensjonsgivende inntekten i de tre siste 
kalenderårene før samme tidspunkt, dersom dette 
gir et høyere grunnlag. 

Den pensjonsgivende inntekten etter første 
ledd skal reguleres i samsvar med endringer i 
grunnbeløpet fram til søknadstidspunktet. 

Pensjonsgivende inntekt over seks ganger 
grunnbeløpet regnes ikke med i grunnlaget for 
arbeidsavklaringspenger. 

Grunnlaget for arbeidsavklaringspenger regule
res i samsvar med senere endringer i grunnbeløpet. 

§ 11-16 Arbeidsavklaringspengenes størrelse 
Arbeidsavklaringspenger gis med 66 prosent 

av grunnlaget for arbeidsavklaringspenger, jf. § 11
15. 

Minste årlige ytelse er 1,97 ganger grunnbelø
pet. 

For et medlem som får sin arbeidsevne, (jf. § 
11-5), nedsatt før fylte 26 år på grunn av en alvorlig 
og varig sykdom, skade eller lyte som er klart 
dokumentert, er minste årlige ytelse 2,44 ganger 
grunnbeløpet. Dette gjelder selv om medlemmet 
har vært mer enn 50 prosent yrkesaktiv etter fylte 
26 år, dersom kravet settes fram før medlemmet 
fyller 36 år. Arbeidsavklaringspenger etter dette 
leddet kan tidligst gis fra og med den dagen med
lemmet fyller 20 år. 

Til medlem som forsørger barn, jf. § 1-6, gis et 
barnetillegg. Dersom begge foreldrene mottar 
arbeidsavklaringspenger, kan begge få barnetil
legg. Som barn regnes egne barn og fosterbarn, jf. 
barnevernloven § 4-22, dersom medlemmet har 
forsørget fosterbarnet i de to siste årene før krav 
om barnetillegg blir satt fram. Arbeids- og velferds
etaten kan fravike kravet om at fosterbarnet skal ha 
blitt forsørget i de to siste årene før krav om barne
tillegg settes fram, når fosterhjemsordningen har 
en varig karakter. Et barn anses ikke som forsørget 
dersom det har inntekt, herunder kapitalinntekt, 
som er større enn grunnbeløpet, eller har rett til 
barnepensjon etter folketrygdloven kapittel 18. 

Arbeidsavklaringspenger medregnet barnetil
legg kan ikke utgjøre mer enn 90 prosent av med
lemmets grunnlag for arbeidsavklaringspenger, jf. 
§ 11-15. 
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Departementet kan i forskrift fastsette barnetil
leggets størrelse. 

§ 11-17 Stønadsdager 
Arbeidsavklaringspenger gis for fem dager per 

uke. Dagsatsen fremkommer ved at den årlige ytel
sen deles på 260. 

§ 11-18 Reduksjon av arbeidsavklaringspenger på 
grunn av samtidig arbeid 

Det gis fulle arbeidsavklaringspenger til med
lem som har tapt hele arbeidsevnen. 

Dersom et medlem har tapt en del av sin 
arbeidsevne, reduseres arbeidsavklaringspengene 
medregnet barnetillegg, slik at ytelsen svarer til 
den del av arbeidsevnen som er tapt. Reduserte 
arbeidsavklaringspenger gis når arbeidsevnen er 
redusert med minst 40 prosent. 

Beregningen av den reduserte ytelsen skal ta 
utgangspunkt i forholdet mellom en arbeidstid på 
37,5 timer per uke og det antall timer vedkom
mende har vært eller kunne ha vært i inntektsgi
vende arbeid. Ved beregningen skal det tas hensyn 
til om medlemmet har reduserte muligheter til å 
utføre inntektsgivende arbeid på grunn av delta
kelse på et arbeidsrettet tiltak, eller på grunn av at 
medlemmet får aktiv behandling. Beregningen 
baseres på gjennomsnittlig arbeidet tid i meldepe
rioden, jf. § 11-7. 

Når medlemmet arbeider i et arbeidsrettet til
tak uten lønn eller med lønn inntil grunnbeløpet, 
kan arbeidsavklaringspengene reduseres med et 
lavere antall timer enn det timeantall som er arbei
det. 

Når medlemmet er nær ved å komme i fullt 
arbeid, kan det i inntil seks måneder gis arbeidsav
klaringspenger når medlemmet arbeider inntil 80 
prosent. 

Departementet kan i forskrift fastsette nær
mere regler om reduksjon av arbeidsavklarings
penger på grunn av samtidig arbeid, og kan her-
under fravike bestemmelsene i denne paragrafen. 

§ 11-19 Reduksjon av arbeidsavklaringspenger på 
grunn av ytelser fra arbeidsgiver 

Medlemmet anses ikke for å ha fått nedsatt 
hele arbeidsevnen dersom vedkommende i det 
samme tidsrommet får ytelser fra arbeidsgiver. 
Pensjonsgivende inntekt (jf. § 3-15) fra nåværende 
eller tidligere arbeidsgiver, som tilstås i forbin
delse med overgang til arbeidsavklaringspenger 
eller i forbindelse med oppsigelse, fratreden eller 
reduksjon av arbeidstid, skal føre til at arbeidsav
klaringspengene reduseres med samme beløp. 

Økonomiske ytelser fra nåværende eller tidli
gere arbeidsgiver som ikke er pensjonsgivende 
inntekt, og som tilstås i forbindelse med overgang 
til arbeidsavklaringspenger eller i forbindelse med 
oppsigelse, fratreden eller reduksjon av arbeidstid, 
skal føre til at arbeidsavklaringspengene reduse
res med samme beløp. 

Pensjonsgivende inntekt som er erstatning fra 
arbeidsgiver etter skadeserstatningsloven § 3-1, 
eller yrkesskadeforsikringsloven § 13, skal ikke 
føre til reduksjon av arbeidsavklaringspengene. 

Departementet kan i forskrift fastsette nær
mere regler om hvordan reduksjon av arbeidsav
klaringspenger på grunn av ytelser fra arbeidsgi
ver skal skje. 

§ 11-20 Nytt krav om arbeidsavklaringspenger og til
leggsstønader 

Dersom arbeidsavklaringspenger eller tilleggs
stønader har vært stanset i mer enn 52 uker, må det 
settes fram nytt krav om slike ytelser. 

Det må uansett settes fram et nytt krav om ytel
ser dersom 
a) saken er avsluttet med et endelig avslag, 
b) personen er ferdig avklart, eller 
c) personen har fått innvilget arbeidsavklarings

penger i ventetid på arbeid, jf. § 11-14. 

§ 11-21 Arbeidsavklaringspenger under opphold i in
stitusjon 

Dersom et medlem som mottar arbeidsavkla
ringspenger oppholder seg i en institusjon med fri 
kost og losji, blir arbeidsavklaringspengene redu
sert. Dette gjelder likevel ikke for medlemmer som 
forsørger ektefelle eller har krav på barnetillegg. 

Arbeidsavklaringspengene gis uten reduksjon 
for innleggelsesmåneden og de tre påfølgende 
månedene. Deretter blir arbeidsavklaringspen
gene redusert med 50 prosent inntil institusjons
oppholdet avsluttes. Dersom medlemmet innen tre 
måneder etter utskrivelsen på nytt kommer i insti
tusjon, gis det reduserte arbeidsavklaringspenger 
fra og med måneden etter at det nye oppholdet tar 
til. 

Dersom medlemmet har faste og nødvendige 
utgifter til bolig o.a., kan Arbeids- og velferdsetaten 
bestemme at arbeidsavklaringspengene ikke skal 
reduseres. 

§ 11-22 Arbeidsavklaringspenger under straffegjen
nomføring 

Et medlem som utholder varetekt, straff eller 
særreaksjon i anstalt under kriminalomsorgen, har 
ikke rett til arbeidsavklaringspenger. Det gis like
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vel arbeidsavklaringspenger hvis vedkommende 
arbeider for en arbeidsgiver utenfor anstalten i 
medhold av straffegjennomføringsloven § 20. 

Ved gjennomføring av samfunnsstraff, straffe
gjennomføring i medhold av straffegjennomfø
ringsloven § 16 eller betinget dom, tilstås arbeids
avklaringspenger dersom vilkårene for øvrig er 
oppfylt. Tilsvarende gjelder ved prøveløslatelse i 
medhold av straffegjennomføringsloven §§ 42 flg. 

11-23 Forholdet til andre fulle ytelser fra folketrygden
 Dersom et medlem har rett til arbeidsavkla

ringspenger og samtidig fyller vilkårene for en 
annen folketrygdytelse som skal dekke samme 
inntektstap i samme tidsrom, kan han eller hun 
velge ytelse. Fulle sykepenger av deltidsstilling 
anses som en redusert ytelse etter § 11-24. 

Arbeidsavklaringspenger reduseres med 
samme beløp når medlemmet får barnepensjon 
etter lovens kapittel 18. 

Departementet kan i forskrift fastsette nær
mere regler om forholdet mellom arbeidsavkla
ringspenger og andre fulle ytelser fra folketryg
den. 

§ 11-24 Forholdet til andre reduserte ytelser fra folke
trygden

 For medlem som mottar en annen redusert 
ytelse fra folketrygden, gis det reduserte arbeids
avklaringspenger. 

Arbeidsavklaringspengene beregnes som en 
full ytelse, og reduseres deretter med den prosent
andelen som den reduserte ytelsen utgjør. For per
soner som er sykmeldt fra en deltidsstilling, skal 
arbeidsavklaringspengene reduseres med den pro
sentandel som sykmeldingen utgjør av full stilling. 

Arbeidsavklaringspenger reduseres med tilsva
rende beløp når medlemmet får redusert barne
pensjon etter lovens kapittel 18. 

Departementet kan i forskrift fastsette nær
mere regler om beregning av arbeidsavklarings
penger når mottaker samtidig har rett til andre 
reduserte ytelser fra folketrygden. 

§ 11-25 Forholdet til ytelser etter annen lovgivning 
Retten til arbeidsavklaringspenger og tilleggs

stønader etter dette kapitlet faller bort i den 
utstrekning ytelsene kommer inn under ansvars
området i annen lovgivning. 

Departementet kan i forskrift fastsette nær
mere regler om avgrensningen av folketrygdens 
ansvar. 

§ 11-26 Arbeidsavklaringspenger ved yrkesskade 
Til den som har nedsatt arbeidsevne på grunn 

av skade eller sykdom som går inn under kapittel 
13, gis det ytelser etter dette kapitlet, men med føl
gende særbestemmelser: 
a) Vilkåret i § 11- 2 om forutgående medlemskap 

gjelder ikke, 
b) Arbeidsavklaringspenger ytes ved reduksjon 

av arbeidsevnen ned til 30 prosent. 
Ved beregning av den delen av nedsettelsen av 

arbeidsevnen som skyldes yrkesskade eller yrkes
sykdom, skal arbeidsavklaringspengegrunnlaget 
(jf. § 11-15) ikke settes lavere enn antatt årlig 
arbeidsinntekt på skadetidspunktet, justert i sam
svar med endringer i grunnbeløpet fram til søk
nadstidspunktet. 

Dersom den delen av nedsettelsen av arbeids
evnen som ikke skyldes yrkesskade eller yrkes
sykdom, er under 30 prosent, beregnes hele ytel
sen etter annet ledd. 

I kapittel 12 skal kapitteloverskriften lyde: 
Kapittel 12. Uførepensjon 

Etter kapitteloverskriften i kapittel 12 skal ny inn
holdsfortegnelse lyde: 

Bestemmelser om 
- formål står i § 12-1 
- vilkår for rett til uførepensjon står i §§ 12-2 til 

12-7 
- uførepensjon til hjemmearbeidende ektefelle står 

i § 12-8 
- uføretidspunkt står i § 12-10 
- gradering av uførepensjon står i § 12-11 
- revurdering av uføregraden står i § 12-12 
- beregning av uførepensjon står i § 12-13 
- avkall på uførepensjon står i § 12-14 
- uførepensjon til gjenlevende ektefelle står i § 12

15 
- foreløpig uførepensjon står i § 12-16 
- avkorting av uførepensjon for ytelser fra arbeids

giver står i § 12-17 
- uførepensjon ved yrkesskade står i § 12-18 

Paragrafoverskrift til § 12-5 skal lyde: 
§ 12-5 Hensiktsmessig behandling og arbeidsav

klaring 

§ 12-5 første ledd skal lyde: 
Det er et vilkår for rett til ytelser etter dette 

kapitlet at vedkommende har gjennomgått hen
siktsmessig behandling for å bedre arbeidsevnen. 
Med mindre åpenbare grunner tilsier at arbeids
rettede tiltak ikke er hensiktsmessige, kan ytelser 
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etter dette kapitlet bare gis dersom vedkommende 
har gjennomført eller har forsøkt å gjennomføre 
individuelle og hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak 
uten at inntektsevnen er bedret. 

§ 12-9 oppheves. 

12-11 skal lyde: 

§ 12-11. Gradering av uførepensjon 
Det ytes hel uførepensjon dersom vedkom

mende har tapt hele sin inntektsevne/arbeidsevne, 
se §§ 12-7 og 12-8. 

Dersom vedkommende har tapt en del av sin 
inntektsevne/arbeidsevne, gis det en gradert 
ytelse som svarer til den del av inntektsevnen/ 
arbeidsevnen som er tapt. Uførepensjon graderes 
med intervaller på fem prosent. 

Ved økt arbeidsinnsats med hvilende pensjonsrett 
kan det ytes uførepensjon med en uføregrad ned til 20 
prosent. 

Ektefelletillegg og barnetillegg graderes ikke 
etter bestemmelsene i denne paragrafen, se §§ 3-24 
til 3-26. 

§ 12-12 fjerde ledd oppheves. Nåværende femte 
ledd blir nytt fjerde ledd. 

§ 12-13 skal lyde: 

§ 12-13 Beregning av uførepensjon 
Uførepensjon består av grunnpensjon, tilleggs

pensjon og/eller særtillegg. 
Grunnpensjonen fastsettes etter bestemmel

sene i § 3-2. 
Tilleggspensjonen fastsettes etter bestemmel

sene i §§ 3-8 til 3-12, 3-17, 3-18 og 3-20 til 3-22. 
Særtillegget fastsettes etter bestemmelsene i § 

3-3. 
Til uførepensjonen kan det ytes ektefelletillegg 

og barnetillegg etter bestemmelsene i §§ 3-24 til 3
26. 

Uførepensjon til personer som er innlagt i insti
tusjon eller sitter i fengsel, fastsettes etter bestem
melsene i §§ 3-27 til 3-29. 

§ 12-14 skal lyde: 

§ 12-14 Avkall på uførepensjon 
En uførepensjonist kan gi avkall på retten til pen

sjon dersom 
a) ektefellen mottar alderspensjon, uførepensjon, 

foreløpig uførepensjon, eller avtalefestet pen

sjon som det godskrives pensjonspoeng for, se 
§ 3-19 sjette ledd, og 

b) vedkommende enten har kortere trygdetid enn 
ektefellen eller får graderte ytelser. 

Ektefellens ytelser fastsettes da etter reglene for 
pensjonister som forsørger den andre ektefellen. 

Paragrafoverskrift til § 12-17 skal lyde: 
§ 12-17 Avkorting av uførepensjon for ytelser fra 

arbeidsgiver 

§ 12-18 skal lyde: 

§ 12-18 Uførepensjon ved yrkesskade 
Til den som er arbeidsufør på grunn av en 

skade eller sykdom som går inn under kapittel 13, 
ytes det uførepensjon etter følgende særbestemmel
ser: 
a) Vilkåret i § 12-2 om minst tre års forutgående 

medlemskap gjelder ikke. 
b) Vilkåret i § 12-3 om fortsatt medlemskap gjel

der ikke. 
c) Vilkåret i § 3-8 om minst tre poengår for rett til 

tilleggspensjon gjelder ikke. 
d) Grunnpensjon og tilleggspensjon ytes ved uføre

grader ned til 30 prosent. 
Det skal fastsettes en særskilt uføregrad for 

den del av uførheten som skyldes yrkesskade eller 
yrkessykdom. Det ses bort fra uførhet som skyldes 
andre forhold enn yrkesskaden, når denne delen 
utgjør under 30 prosent av den totale uførheten. 

Ved yrkesskade beregnes uførepensjon etter 
særbestemmelsene i § 3-30. 

Uførepensjon som er innvilget etter en yrkes
skade før fylte 67 år, ytes ut vedkommendes levetid 
dersom vedkommende ikke har rett til alderspen
sjon fra folketrygden. 

§ 13-2 andre ledd skal lyde: 
Bestemmelser om 
- beregning av pensjoner ved yrkesskade står i 

§ 3-30 
- stønad ved helsetjenester står i § 5-25 
- grunnstønad og hjelpestønad står i § 6-9 
- stønad ved gravferd står i § 7-5 
- sykepenger står i § 8-55 
- arbeidsavklaringspenger står i § 11-26 
- uførepensjon står i § 12-18 
- menerstatning ved yrkesskade står i § 13-17 
- pensjon til gjenlevende ektefelle står i § 17-12 
- barnepensjon står i § 18-11 
- alderspensjon står i § 19-11. 
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I § 13-11 skal paragrafoverskriften og første ledd 
lyde: 

§ 13-11. Deltakere i arbeidsrettede tiltak. 
Medlemmer som deltar i arbeidsrettede tiltak, 

kurs eller lignende i regi av Arbeids- og velferdse
taten, i kvalifiseringsprogram i kommunal regi, 
eller i program i henhold til introduksjonsloven, er 
yrkesskadedekket. Det er et vilkår at tiltaket har 
yrkesopplæring, sysselsetting eller arbeidstrening 
som overordnet mål. 

§ 14-6 tredje ledd skal lyde: 
Likestilt med yrkesaktivitet er tidsrom da det er 

gitt en ytelse til livsopphold i form av dagpenger 
under arbeidsløshet etter kapittel 4, sykepenger 
etter kapittel 8, stønad ved barns sykdom m.m. 
etter kapittel 9 eller arbeidsavklaringspenger etter 
kapittel 11, eller enten foreldrepenger eller svan
gerskapspenger etter kapitlet her. 

§ 15-9 tredje ledd skal lyde: 
Likestilt med arbeidsinntekt er dagpenger etter 

kapittel 4, sykepenger etter kapittel 8, stønad ved 
barns og andre nære pårørendes sykdom etter 
kapittel 9, arbeidsavklaringspenger etter kapittel 11 
og svangerskapspenger og foreldrepenger etter 
kapittel 14. 

§ 16-8 tredje ledd skal lyde: 
Likestilt med arbeidsinntekt er dagpenger etter 

kapittel 4, sykepenger etter kapittel 8, stønad ved 
barns og andre nære pårørendes sykdom etter 
kapittel 9, arbeidsavklaringspenger etter kapittel 11 
og svangerskapspenger og foreldrepenger etter 
kapittel 14. 

§ 17-3 første ledd bokstav b skal lyde: 
b) i de siste tre årene fram til dødsfallet mottok 

pensjon etter denne loven, eller 

§ 17-8 fjerde ledd skal lyde: 
Likestilt med arbeidsinntekt er dagpenger etter 

kapittel 4, sykepenger etter kapittel 8, stønad ved 
barns og andre nære pårørendes sykdom etter 
kapittel 9, arbeidsavklaringspenger etter kapittel 11 
og svangerskapspenger og foreldrepenger etter 
kapittel 14. 

§ 18-2 første ledd bokstav b skal lyde: 
b) at den avdøde faren eller moren mottok pen

sjon fra folketrygden de siste tre årene fram til 
dødsfallet. 

§ 18-7 annet ledd skal lyde: 
Barnepensjonen faller bort i den utstrekning 

barnet har rett til uførepensjon eller foreløpig uføre
pensjon. 

I innholdsfortegnelsen til kapittel 21 oppheves 
14. strekpunkt. 

§ 21-8 første ledd skal lyde: 
Et krav om en ytelse som gis på grunnlag av 

sykdom, skade eller lyte, kan avslås, og en innvil
get ytelse kan holdes tilbake eller stanses dersom 
medlemmet uten rimelig grunn nekter å ta imot til-
bud om behandling, rehabilitering eller arbeidsret
tede tiltak. 

§ 21-10 tredje ledd skal lyde: 
Departementet kan gi forskrifter om at under

retning om vedtak ikke behøver å gis når vedtaket 
gjelder stans av dagpenger under arbeidsløshet etter 
kapittel 4 eller arbeidsavklaringspenger eller til
leggstønader etter kapittel 11 av grunner som er 
åpenbart kjent for medlemmet, og det er gitt for
håndsorientering om at retten til ytelse bortfaller i 
slike tilfeller. 

§ 22-8 første ledd første punktum skal lyde: 
Når en forsørger har fått utbetalt ektefelletil

legg eller barnetillegg, og den forsørgede får etter
betalt pensjon, overgangsstønad eller arbeidsavkla
ringspenger, skal etterbetalingen reduseres med et 
beløp som svarer til det tillegget forsørgeren har 
fått utbetalt for samme tidsrom. 

§ 22-10 annet ledd skal lyde: 
Følgende ytelser gis pr. dag og utbetales vanlig

vis etterskottsvis hver måned: 
a) sykepenger (kapittel 8) 
b) omsorgspenger ved barns sykdom (§§ 9-5 til 9

9) 
c) opplæringspenger ved kurs for et medlem med 

omsorg for et funksjonshemmet barn (§ 9-13) 
d) pleiepenger for pleie av barn og nære pårøren

de (§§ 9-10 til 9-12) 
e) svangerskapspenger (kapittel 14) 
f) foreldrepenger (kapittel 14) 

§ 22-10 fjerde ledd bokstav b skal lyde: 
b) tilleggsstønader (§ 11-14) 

§ 22-10 sjuende ledd skal lyde: 
Dagpenger under arbeidsløshet (kapittel 4) og 

arbeidsavklaringspenger (kapittel 11) gis pr. dag og 
utbetales vanligvis etterskottsvis hver fjortende 
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dag. Departementet gir forskrifter om utbetaling 
og kontroll av dagpenger under arbeidsløshet og 
arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader etter 
kapittel 11. 

§ 22-12 tredje ledd skal lyde: 
Uførepensjon utbetales ikke for perioder hvor 

medlemmet har mottatt arbeidsavklaringspenger. 

§ 22-16 annet ledd bokstav d skal lyde: 
d) uførepensjon når inntekten overstiger den 

fastsatte inntektsgrensen, se § 12-12. 
§ 23-3 annet ledd nr. 1 bokstav e oppheves 

§ 23-3 annet ledd nr. 1 og 2 skal lyde: 
Avgiften betales med: 

1.	 Lav sats av: 
a) pensjon føderåd, livrente som er ledd i pen

sjonsordning i arbeidsforhold, engangs- og av
løsningsbeløp for slike ytelser, utbetalinger et
ter innskuddspensjonsloven, individuell pen
sjonsavtale etter skatteloven § 6-47 bokstav c og 
støtte etter lov om supplerande stønad til per-
sonar med kort butid i Noreg, 

b) overgangsstønad etter folketrygdloven § 15-7, 
§ 16-7 og § 17-6, 

c) personinntekt for personer under 17 år eller 
over 69 år, 

d) introduksjonsstønad beregnet etter lov om in
troduksjonsordning for nyankomne innvandre
re kapittel 3, 

e) behovsprøvd barnetillegg beregnet etter folke
trygdloven § 3-25 utbetalt til mottakere av tids
begrenset uførestønad etter folketrygdloven 
kapittel 12. 

2. Mellomsats av 
a) lønn og annen godtgjørelse som nevnt i skatte

loven § 12-2 bokstav a, 
b)	 arbeidsavklaringspenger etter folketrygdloven 

kapittel 11, 
c) personinntekt fastsatt etter skatteloven § 12-10 

vunnet i næring der det svares produktavgift 
som nevnt i § 23-5, 

d) personinntekt fastsatt etter skatteloven § 12-10 
vunnet ved jordbruk med binæringer og skog
bruk, 

e) personinntekt fastsatt etter skatteloven § 12-10 
for pass og stell av barn som ikke har fylt 12 år 
før utgangen av inntektsåret, eller som har sær
lig behov for omsorg og pleie, når barnepasset 
skjer i barnepasserens hjem, 

f)	 kvalifiseringsstønad etter sosialtjenesteloven, 
g) godtgjørelse til deltaker for arbeidsinnsats i 

deltakerlignet selskap innen jordbruk med bi
næringer og skogbruk. 

§ 25-7 første punktum skal lyde: 
Dersom en lege ikke innen rimelig tid gir tryg

den de opplysninger som er nødvendige for å 
avgjøre en sak om sykepenger, medisinsk rehabili
tering, arbeidsrettede tiltak eller uførepensjon, kan 
Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemme at tryg
den i opptil ett år ikke skal gi slike ytelser på grunn
lag av erklæringer fra legen. 

II 

I lov 16. juni 2006 nr. 20 om arbeids- og velferdsfor
valtningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven) 
gjøres følgende endringer: 

Ny § 14 a skal lyde: 
§ 14 a Vurdering av behov for bistand for å 

beholde eller skaffe seg arbeid og rett til aktivitetsplan 
Alle som henvender seg til kontoret, og som 

ønsker eller trenger bistand for å komme i arbeid, 
har rett til å få vurdert sitt bistandsbehov. Brukere 
som har behov for en mer omfattende vurdering av 
sitt bistandsbehov, har rett til å få en arbeidsevnevur
dering. Brukeren skal få en skriftlig vurdering av 
a) sine muligheter for å komme i arbeid 
b) hva slags arbeid som skal være målet 
c) behovet for bistand for å komme i arbeid 
d) om, og eventuelt hvor mye, arbeidsevnen er ned

satt 
e) hvilken type bistand som kan være aktuell for 

brukeren 
Vedtak etter første ledd kan påklages til nærmeste 

overordnede organ eller til det organ som Arbeids- og 
velferdsdirektoratet bestemmer. 

Brukere som har fått fastslått at de har et 
bistandsbehov, har rett til å delta i utarbeidelsen av 
en konkret plan for hvordan de skal komme i arbeid 
(aktivitetsplan). Det skal likevel ikke utarbeides 
aktivitetsplaner for personer som har rett til kvalifi
seringsprogram etter sosialtjenesteloven kapittel 5A. 

Arbeids- og velferdsetaten har ansvaret for at vur
deringene blir gjennomført, og at aktivitetsplanene 
blir utarbeidet. For brukere som samtidig har krav 
på en individuell plan etter § 15, skal arbeids- og vel
ferdsforvaltningen legge til rette for at aktivitetspla
nen og den individuelle planen så langt som mulig 
blir samordnet. 

Departementet kan i forskrift fastsette at visse 
grupper skal unntas fra retten til arbeidsevnevurde
ringer og nærmere regler om innholdet i arbeidsev
nevurderingen. 

III 

I lov 13. desember 1946 nr. 21 om lov om krigspen
sjonering for militærpersoner gjøres følgende end-
ringer: 
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§ 18 nr. 1 tredje ledd skal lyde: 
Har invaliden rett til foreløpig uførepensjon 

eller overgangsstønad fra folketrygden som inne
holder tilleggspensjon, gjelder bestemmelsene i 
første ledd på samme måte. For arbeidsavklarings
penger og overgangsstønad til enslige forsørgere 
gjelder første ledd første punktum for den delen av 
ytelsen som overstiger folketrygdens grunnbeløp. 
Dersom arbeidsavklaringspengene eller overgangs
stønaden er gradert eller redusert for inntekt, skal 
det ved samordningen legges til grunn et forholds
messig redusert grunnbeløp. 

§ 18 nr. 1 sjette ledd skal lyde: 
Dersom det ytes foreløpig uførepensjon eller 

overgangsstønad fra folketrygden som inneholder 
tilleggspensjon, gjelder bestemmelsene i fjerde 
ledd på samme måte. For arbeidsavklaringspenger 
og overgangsstønad til enslige forsørgere gjelder 
fjerde ledd første og andre punktum for den delen 
av ytelsen som overstiger folketrygdens grunnbe
løp. Dersom arbeidsavklaringspengene eller over
gangsstønaden er gradert eller redusert for inn
tekt, skal det ved samordningen legges til grunn et 
forholdsmessig redusert grunnbeløp. 

§ 24 nr. 1 annet ledd skal lyde: 
Det samme gjelder hvis en trygdet som oppe

bærer stønad etter loven uten rimelig grunn unnla
ter å etterkomme legens råd, nekter å gjennomgå 
arbeidsrettede tiltak eller gjør seg skyldig i grov 
skjødesløshet med hensyn til sin helse. 

IV 

I lov 13. desember 1946 nr. 22 om lov om krigspen
sjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilperso
ner gjøres følgende endringer: 

§ 23 nr. 1 tredje ledd skal lyde: 
Har invaliden rett til foreløpig uførepensjon 

eller overgangsstønad fra folketrygden som inne
holder tilleggspensjon, gjelder bestemmelsene i 
første ledd på samme måte. For arbeidsavklarings
penger og overgangsstønad til enslige forsørgere 
gjelder første ledd første punktum for den delen av 
ytelsen som overstiger folketrygdens grunnbeløp. 
Dersom arbeidsavklaringspengene eller overgangs
stønaden er gradert eller redusert for inntekt, skal 
det ved samordningen legges til grunn et forholds
messig redusert grunnbeløp. 

§ 23 nr. 1 sjette ledd skal lyde: 
Dersom det ytes foreløpig uførepensjon eller 

overgangsstønad fra folketrygden som inneholder 
tilleggspensjon, gjelder bestemmelsene i fjerde 
ledd på samme måte. For arbeidsavklaringspenger 
og overgangsstønad til enslige forsørgere gjelder 
fjerde ledd første og andre punktum for den delen 
av ytelsen som overstiger folketrygdens grunnbe
løp. Dersom arbeidsavklaringspengene eller over
gangsstønaden er gradert eller redusert for inn
tekt, skal det ved samordningen legges til grunn et 
forholdsmessig redusert grunnbeløp. 

§ 33 nr. 1 annet ledd skal lyde: 
Det samme gjelder hvis en trygdet som oppe

bærer stønad etter loven uten rimelig grunn unnla
ter å etterkomme legens råd, nekter å gjennomgå 
arbeidsrettede tiltak eller gjør seg skyldig i grov 
skjødesløshet med hensyn til sin helse. 

V 

I lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for 
sjømenn gjøres følgende endringer: 

§ 4 nr. 3 skal lyde:  
3. Alderspensjon ytes til og med den kalender

måned pensjonisten fyller 67 år, eller til den kalen
dermåned pensjonisten får uførepensjon, foreløpig 
uførepensjon eller arbeidsavklaringspenger etter lov 
om folketrygd for hel uførhet eller full avtalefestet 
pensjon som omfattes av lov 6. juli 1957 nr. 26 om 
samordning av pensjons- og trygdeytelser § 1 nr. 1 
første ledd bokstav d. 

§ 5 nr. 2 skal lyde: 
2. For pensjonist som har uførepensjon, forelø

pig uførepensjon eller arbeidsavklaringspenger 
etter lov om folketrygd for mindre enn hel uførhet 
eller gradert avtalefestet pensjon som omfattes av 
lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons
og trygdeytelser § 1 nr. 1 første ledd bokstav d, 
bortfaller en forholdsmessig del av alderspensjo
nen som svarer til uføregraden eller pensjonsgra
den. 

§ 16 nr. 1 bokstav e skal lyde: 
e) på det tidspunkt vilkårene i bokstav a-d er 

oppfylt, ikke får uførepensjon, foreløpig uførepen
sjon eller arbeidsavklaringspenger fra folketrygden 
for hel uførhet eller full avtalefestet pensjon som 
omfattes av samordningsloven § 1 nr. 1 første ledd 
bokstav d. 
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§ 28 nr. 2 skal lyde: 
2. Den som er innvilget eller innvilges alders

pensjon etter denne loven og uførepensjon, forelø
pig uførepensjon eller arbeidsavklaringspenger fra 
folketrygden eller avtalefestet pensjon som omfat
tes av samordningsloven § 1 nr. 1 første ledd bok
stav d med virkning fra et tidspunkt før 1. januar 
2001, har rett til alderspensjon etter bestemmel
sene i denne loven som gjaldt før denne datoen, 
herunder pensjon etter satser som nevnt i nr. 1. 
Pensjonen ytes etter de tidligere bestemmelsene 
også etter at pensjonisten er fylt 67 år. 

§ 29 nr. 2 skal lyde: 
2. Til en pensjonist som får uførepensjon, fore

løpig uførepensjon eller arbeidsavklaringspenger fra 
folketrygden, eller avtalefestet pensjon som omfat
tes av samordningsloven § 1 nr. 1 første ledd bok
stav d, som er mindre enn det alderspensjon etter 
denne loven ville utgjøre hvis han ikke hadde hatt 
slik ytelse fra folketrygden eller avtalefestet pen
sjon, gis det et overgangstillegg som tilsvarer for
skjellen. Ved sammenligningen medregnes et 
eventuelt tillegg etter § 6 for den som var omfattet 
av § 1, jf § 2 i denne loven i minst 36 måneder i løpet 
av de siste 60 månedene før den måned pensjonen 
ble tatt ut (virkningstidspunktet). 

VI 

I lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse 
gjøres følgende endringer: 

§ 28 sjette ledd skal lyde: 
Når et medlem blir tilstått uførepensjon fra fol

ketrygden, skal uførepensjon fra Pensjonskassen 
ytes etter samme uføregrad som i folketrygden. 
Pensjonskassens styre kan fravike denne uføre
grad når særlige grunner tilsier det. 

§ 28a skal lyde: 
Når et medlem er fratrådt etter 1. januar 1967 

med rett til oppsatt alderspensjon og senere blir til
stått uførepensjon etter lov om folketrygd, har han 
fra samme tidspunkt rett til uførepensjon etter 
samme uføregrad fra Pensjonskassen svarende til 
oppsatt alderspensjon beregnet etter bestemmel
sene i § 24 annet ledd. Den oppsatte uførepensjo
nen løper fram til tidspunktet for utbetaling av den 
oppsatte alderspensjonen. 

VII 

I lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for 
apotekvirksomhet mv. gjøres følgende endringer: 

§ 10 sjette ledd skal lyde: 
Når et medlem har fratrådt etter 1. januar 1967 

med rett til oppsatt alderspensjon og senere blir til
stått full uførepensjon etter lov om folketrygd, har 
han fra samme tidspunkt rett til uførepensjon fra 
pensjonsordningen svarende til oppsatt alderspen
sjon beregnet etter bestemmelsen i § 7 nr. 2. Hvis 
han tilstås gradert uførepensjon fra folketrygden, 
ytes uførepensjon etter samme uføregrad. 

§ 11 sjuende ledd skal lyde: 
Når et medlem blir tilstått uførepensjon fra fol

ketrygden, skal uførepensjon fra pensjonsordnin
gen ytes etter samme uføregrad som i folketryg
den. Pensjonsordningens styre kan fravike denne 
uføregrad når særlige grunner tilsier det. 

VIII 

I lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiske
re gjøres følgende endringer: 

§ 8 annet ledd første punktum skal lyde: 
Alderspensjon oppheves fra og med kalender

måneden etter den måned da pensjonisten fylte 67 
år eller fra og med den kalendermåned da pensjo
nisten får rett til uførepensjon, foreløpig uførepen
sjon eller arbeidsavklaringspenger etter loven om 
folketrygd for hel uførhet eller tar ut full avtalefes
tet pensjon som nevnt i samordningsloven § 1 nr. 1 
første ledd bokstav d. 

IX 

I lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- 
og trygdeytelser gjøres følgende endringer: 

§ 19 annet ledd skal lyde: 
Bestemmelsene i nr. 1 og 3 gjelder tilsvarende 

for samordning av tjenestepensjon med uførepen
sjon, foreløpig uførepensjon eller arbeidsavkla
ringspenger etter loven om folketrygd. Er ytelsen 
fra folketrygden ikke bereknet for hel uførhet, skal 
fradragsbeløpet nedsettes forholdsmessig. 

§ 20 tredje ledd skal lyde: 
Bestemmelsene i første og annet ledd gjelder 

tilsvarende for samordning av pensjon fra person
skadetrygd med uførepensjon, foreløpig uførepen
sjon eller arbeidsavklaringspenger etter loven om 
folketrygd. Er ytelsen fra folketrygden ikke berek
net for hel uførhet, skal fradragsbeløpet nedsettes 
forholdsmessig. 
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§ 21 tredje ledd skal lyde: 
Bestemmelsen i første og annet ledd gjelder til

svarende for samordning av pensjoner fra tjeneste
pensjonsordning, personskadetrygd og uførepen
sjon, foreløpig uførepensjon eller arbeidsavkla
ringspenger etter loven om folketrygd. 

§ 23 nr.1 annet ledd skal lyde: 
Bestemmelsene i første ledd gjelder tilsva

rende for særtillegg fra folketrygden, for ventetil
legg fra folketrygden for tilleggspensjon og for den 
delen av arbeidsavklaringspengene og overgangs
stønad etter folketrygdloven kapittel 11 og 15 som 
overstiger folketrygdens grunnbeløp. Dersom 
arbeidsavklaringspengene eller overgangsstønaden 
er gradert eller redusert for inntekt, skal det ved 
samordningen legges til grunn et forholdsmessig 
redusert grunnbeløp. 

X 

I lov 12. desember 1958 nr. 10 om yrkesskadetrygd 
gjøres følgende endringer: 

§ 11 nr. 4 første og annet ledd skal lyde: 
4. Til enslig person som har rett til pensjon 

etter denne lov eller sykepenger etter bestemmel
sene i pkt. 2, annet eller tredje ledd og som er inn
lagt i institusjon som omfattes av folketrygdloven § 
3-27 eller § 3-29, skal det fra og med den andre 
kalendermåned etter den måned da forpleiningen 
tok til bare utbetales en så stor del av nevnte ytel
ser etter denne lov som sammen med de sykepen
ger, arbeidsavklaringspenger, foreløpig uførepen
sjon og den pensjon eller overgangsstønad som 
vedkommende eventuelt har rett til etter lov om 
folketrygd, svarer til 10 prosent av full og ikke sam
ordnet pensjon etter denne lov, tillagt 15 prosent av 
folketrygdens grunnbeløp. 

Til person som forsørger ektefelle eller barn 
skal det i tilfelle som nevnt i første ledd bare utbe
tales en så stor del av pensjon eller sykepenger 
etter denne lov, som sammen med de sykepenger, 
arbeidsavklaringspenger, foreløpig uførepensjon og 
den pensjon eller overgangsstønad som vedkom
mende eventuelt har rett til etter lov om folke
trygd, svarer til 10 prosent av full og ikke samord
net pensjon etter denne lov, tillagt 15 prosent av fol
ketrygdens grunnbeløp, samt pensjon etter §§ 19 
og 22 i denne lov. 

§ 12 nr. 3 fjerde ledd skal lyde: 
Dersom den skadede har rett til foreløpig ufø

repensjon eller overgangsstønad fra folketrygden 
som inneholder tilleggspensjon, gjelder bestem
melsene i annet ledd på samme måte. For arbeids
avklaringspenger og overgangsstønad til enslige 
forsørgere gjelder annet ledd første punktum for 
den delen av ytelsen som overstiger folketrygdens 
grunnbeløp. Dersom arbeidsavklaringspengene 
eller overgangsstønaden er gradert eller redusert 
for inntekt, skal det ved samordningen legges til 
grunn et forholdsmessig redusert grunnbeløp. 

§ 19 nr. 1 tredje ledd skal lyde: 
Dersom det ytes foreløpig uførepensjon eller 

overgangsstønad fra folketrygden som inneholder 
tilleggspensjon, gjelder bestemmelsene i annet 
ledd på samme måte. For arbeidsavklaringspenger 
og overgangsstønad til enslige forsørgere gjelder 
annet ledd første punktum for den delen av ytelsen 
som overstiger folketrygdens grunnbeløp. Der
som arbeidsavklaringspengene eller overgangsstø
naden er gradert eller redusert for inntekt, skal det 
ved samordningen legges til grunn et forholds
messig redusert grunnbeløp. 

§ 38 nr. 1 annet ledd skal lyde: 
Det samme gjelder hvis en trygdet som oppe

bærer stønad etter loven uten rimelig grunn unnla
ter å etterkomme legens råd, nekter å delta på 
arbeidsrettede tiltak eller gjør seg skyldig i grov 
skjødesløshet med hensyn til sin helse. 

XI 

I lov 23. desember 1988 nr. 110 om statstilskott til 
ordninger for avtalefestet pensjon gjøres følgende 
endringer: 

§ 2 første ledd bokstav f skal lyde: 
f) Pensjon fra ordningen må ikke kunne ytes for 

tidsrom hvor det ytes arbeidsavklaringspenger, 
foreløpig uførepensjon, uførepensjon eller etterlat
tepensjon fra folketrygden 

XII 

I lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester 
m.v. (sosialtjenesteloven) gjøres følgende endrin
ger: 

§ 5A-10 første ledd skal lyde: 
Kvalifiseringsstønaden reduseres i den utstrek

ning vedkommende har rett til dagpenger under 
arbeidsløshet, sykepenger eller foreldrepenger. 
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XIII § 6-1 annet ledd skal lyde:


I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og 
inntekt (skatteloven) gjøres følgende endringer: 

§ 5-42 bokstav b skal lyde: 
b) stønad, omsorgspenger og annen utbetaling 

fra omsorgs- og trygdeinnretning, herunder 
arbeidsavklaringspenger etter folketrygdloven 
kapittel 11 og overgangsstønad etter folketrygdlo
ven §§ 15-7, 16-7 og 17-6. 

§ 5-43 første ledd bokstav d nr. 5 skal lyde: 
5. tilleggsstønader etter § 11-12 

§ 6-32 første ledd bokstav a skal lyde: 
a) Minstefradrag i lønnsinntekt, jf. skatteloven 

§ 6-31 første ledd bokstav a, c, d og annet ledd, gis 
med 36 prosent av summen av slik inntekt. Tilsva
rende gjelder for minstefradrag i arbeidsavkla
ringspenger. 

§ 6-81 annet ledd skal lyde: 
(2) Fra og med den måned skattyter mottar 

foreløpig uførepensjon etter folketrygdloven § 12
16 eller uførepensjon fordi ervervsevnen er satt 
ned med minst 2/3, gis det et særfradrag i alminne
lig inntekt på 1.614 kroner pr. påbegynt måned. 
Dette gjelder ikke skattyter som samtidig mottar 
arbeidsavklaringspenger fra folketrygden. 

§ 6-81 tredje ledd skal lyde: 
(3) Andre skattytere enn nevnt i første og annet 

ledd som har mottatt foreløpig uførepensjon eller 
uførepensjon etter folketrygdloven eller uførepen
sjon etter andre lover, skal for hver påbegynt 
måned slike ytelser er mottatt, ha et særfradrag lik 
halvparten av månedsfradraget etter annet ledd. 
Dette gjelder ikke skattyter som samtidig mottar 
arbeidsavklaringspenger fra folketrygden. 

§ 12-2 bokstav c skal lyde: 
c) arbeidsavklaringspenger etter folketrygdlo

ven kapittel 11 og overgangsstønad etter folke
trygdloven §§ 15-7, 16-7 og 17-6. 

§ 17-1 første ledd bokstav a skal lyde: 
a) har rett til særfradrag etter § 6-81 første og 

annet ledd, 

XIV 

I lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon (fore
takspensjonsloven) gjøres følgende endringer: 

(2) Uførepensjonen begynner å løpe 12 måne
der etter at inntektsevnen ble redusert. 

§ 6-4 nytt annet ledd skal lyde: 
(2) Kongen kan gi forskrift om fradrag i uføre

pensjonen ved utbetaling av arbeidsavklaringspen
ger og om beregning av slike fradrag. 

XV 

I lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og 
norskopplæring for nyankomne innvandrere (in
troduksjonsloven) gjøres følgende endringer: 

§ 12 første ledd skal lyde: 
Introduksjonsstønaden reduseres i den 

utstrekning vedkommende har rett til dagpenger 
under arbeidsløshet, sykepenger eller foreldrepen
ger, og retten til disse ytelsene er opparbeidet før 
vedkommende startet i et introduksjonsprogram. 
Stønaden reduseres tilsvarende for uførepensjon 
eller arbeidsavklaringspenger vedkommende mot-
tar. 

XVI 

I lov 10. desember 2004 nr. 76 om arbeidsmarkeds
tjenester (arbeidsmarkedsloven) gjøres følgende 
endring: 

§ 11 oppheves. 

XVII 

I lov 10. juni 2005 nr. 44 om lov om forsikringssel
skaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. 
(forsikringsvirksomhetsloven) gjøres følgende 
endringer: 

§ 11-8 annet ledd skal lyde: 
Medlem som er sykmeldt ved utløpet av oppsi

gelsesfristen, skal her anses som ufør dersom den 
sykdom som da var konstatert, har gitt rett til 
arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon innen ett 
år etter utløpet av oppsigelsesfristen. 

XVIII 

I lov 17. juni 2005 nr. 62 om lov om arbeidsmiljø, ar
beidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) 
gjøres følgende endringer: 

§ 1-6 første ledd bokstav f skal lyde: 
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f) personer som i opplæringsøyemed eller i for
bindelse med arbeidsrettede tiltak utplasseres i virk
somheter uten å være arbeidstakere, 

§ 4-6 første ledd skal lyde: 
(1) Hvis en arbeidstaker har fått redusert 

arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje 
e.l., skal arbeidsgiver, så langt det er mulig, iverk
sette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal 
kunne beholde eller få et passende arbeid. Arbeids
taker skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i 

sitt vanlige arbeid, eventuelt etter særskilt tilrette
legging av arbeidet eller arbeidstiden, endringer i 
arbeidsutstyr, gjennomgått arbeidsrettede tiltak e.l. 

XIX 

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. 
Endringen av folketrygdloven § 8-21 fjerde ledd 
første punktum i del I trer likevel i kraft straks. 
Departementet kan i forskrift fastsatt nærmere 
overgangsregler. 
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